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Operations Management en Geldstroomtheorie 

De aanleiding voor dit boek is het afscheid van Jacques Theeuwes als 
hoogleraar Bedrijfseconomie aan de faculteit Technologie Management 
van de Technische Universiteit Eindhoven. (Oud-)col\ega's en promovendi 
schrijven iets over het vakgebied en over de samenwerking met Theeuwes. 
Daamaast is de oratie van Theeuwes uit 1987 opgenomen. 

Het is van belang om wat meer te vertellen over de universitaire omgeving 
waarin Theeuwes bezig is geweest met onderzoek en onderwijs op het 
gebied van Management Accounting, zijn specialisatie binnen de bedrijfs
economie. Een Technische Universiteit en daarbinnen een opleiding 
Technische Bedrijfskunde (onderdeel van de genoemde faculteit Techno
logie Management) verschilt van een algemene universiteit met een 
faculteit Economie of een faculteit Bedrijfskunde, en dat heeft een duidelijk 
stempel gedrukt op Theeuwes' onderwijs en onderzoek. Bij Technische 
Bedrijfskunde zoals dat in Nederland in Twente en Eindhoven kan worden 
gestudeerd, is een ingenieursprojiei herkenbaar. De opleiding richt zich 
meer dan algemene bedrijfskunde of bedrijfseconomie op het primaire 
proces van ontwikkeling, inkoop, productie, distributie. De inrichting en 
beheersing van bedrijfsprocessen staan centraal. Er wordt vee I aandacht 
besteed aan operationeel management, informatica, wiskunde en 
technologie. Studenten moeten leren bedrijfsprocessen te ontwerpen, die 
zijn gericht op de voortbrenging (ontwerp, inkoop, productie, distributie, 
verkoop) van goederen of diensten. Deze invalshoek van ontwerpen, iets 
bouwen, en "Hoe kan het werken?" is kenmerkend. Als ingenieurs
opleiding wordt een andere VWO profiel vereist dan bij bedrijfskunde en 
-economie en tot aan de bachelor/master structuur was het een vijfjarig 
programma, terwijl algemene bedrijfskunde en bedrijfseconomie vierjarige 
programma's zijn. 

Bij een opleiding Technische Bedrijfskunde is de rol van Management 
Accounting informatie ondersteunend: het vak moet TBK ingenieurs (en 
eventueel andere ingenieurs) helpen betere systemen te ontwerpen en deze 
beter te gebruiken. Dat is een cruciaal verschil met de rol van Management 
Accounting bij Bedrijfseconomie en misschien ook bij Bedrijfskunde, waar 
studenten ook worden voorbereid om te gaan werken binnen de financiele 
functie van organisaties. Dat vereist kennis van Financial Accounting, 
Financiering, Accountancy en dergelijke vakgebieden. Maar voor de TBK 
ingenieur is dat nauwelijks van belang; hij/zij moet in staat zijn 
verbindingen te leggen tussen Management Accounting en niet-financiele 
vakgebieden als Operationeel Management, Productontwikkeling, Inkoop 
en Marketing. 

Theeuwes is verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven sinds 
1970, waar hij in 1987 is gepromoveerd en in 1986 is benoemd tot 
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hoogleraar. Hij studeerde aan de Universiteit van Tilburg van 1961 tot 1966 
en werkte daar een aantal jaren als medewerker. Eind jaren '80 is 
Theeuwes met een groep promovendi gestart en hij wist mens en op 
bijzonder enthousiasmerende wijze warm te krijgen voor zijn onderzoeks
interesse: Management Accounting in de context van Technische Bedrijfs
kunde. Het was de tijd van het boek "Relevance lost: the rise and fall of 
management accounting" van Johnson en Kaplan, een tijd waarin ook in de 
Iiteratuur veel belangstelling begon te ontstaan voor de vraag hoe 
management accounting meer relevant kon worden gemaakt voor primaire 
processen. Theeuwes creeerde een groep waarin vee I werd gediscussieerd 
over het vakgebied, plezierig werd samengewerkt en veel werd gelachen. 
De thema's uit het onderzoek komen terug in de diverse bijdragen in dit 
boek. In totaal was Theeuwes als eerste of tweede promotor betrokken bij 
de projecten van Wouters, Corbey, Vosselman, Verdaasdonk, De Haas, 
Van Triest, Van Damme, Renkema, Stoop, Verrijdt en Greveling. 

Dit boek bevat diverse bijdragen, die tezamen een goed overzicht geven 
van het interesseveld van Jacques Theeuwes. Bovendien geeft het boek een 
goed inzicht in de verdere ontwikkeling van de 'bedrijfskundige bedrijfs
economie' (of preciezer: de bedrijfskundige 'management accounting') 
sinds het moment waarop Jacques zijn intreerede hield. Wie het geheel 
overziet kan niet anders dan tot de conclusie komen, dat er veel is gebeurd 
in de afgelopen vijftien jaar. Aile auteurs hebben op een of andere wijze 
met Jacques samengewerkt. De 'Ieerlingen' van Jacques hebben verder 
gewerkt aan de kennisproductie, elk vanuit zijn eigen interesse en 
invalshoek. 

Het boek werd vormgegeven door Hennie van Gastel, secretaresse bij de 
capaciteitsgroep Bedrijfseconomie en Marketing. De redacteuren zijn haar 
vee I dank verschuldigd voor de betoonde inzet en accuratesse. Inge 
Adriaans van de Afdeling Public Relations bleek onmisbaar voor de pro
ductie van dit boek. 

De bijdrage van Corbey en Verdaasdonk gaat over het financieel 
doorrekenen van operationele beslissingen, zoals met betrekking tot 
seriegroottes, orderacceptatie, en capaciteitsaanpassing. Ze bespreken het 
economisch principe, namelijk dat berekeningen op basis van geldstromen 
die voor investeringsbeslissingen worden gebruikt (zoals netto contante 
waarde) 66k kunnen worden gebruikt voor operationele beslissingen. Het 
gaat niet aileen om het principe - dat was ook al bekend - maar vooral ook 
om de begrijpelijkheid van bedrijfseconomische berekeningen voor niet
specialisten en om de praktische uitvoering van dit principe. Het principe 
van geldstromen is belangrijk, omdat niet-specialisten buiten de financiele 
functie veel meer gediend zijn met intu"itief aansprekende grootheden die 
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direct zijn terug te voeren op geldstromen, dan met accounting grootheden 
die (soms heel ver) zijn afgeleid van geldstromen. De praktische toepassing 
van dit principe is echter lastig. Corbey en Verdaasdonk bespreken 
bovendien het ontwerp van een informatiesysteem waarmee dit principe 
kan worden geYmplementeerd. 

Kokke geeft een overzicht van bedrijfseconomisch onderwijs aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Hier komt duidelijk de context naar 
voren, die hierboven is geschetst. Hij bespreekt niet aileen het onderwijs in 
de opleiding Technische Bedrijfskunde, maar ook het serviceonderwijs 
voor andere opleidingen. 

Verstegen start bij de oratie van Theeuwes en bespreekt in hoeverre de 
institutionele benadering, die sinds die tijd in de literatuur is door
gedrongen, aansluit bij de "Bedrijfskundige Bedrijfseconomie" die 
Theeuwes voor ogen stond. Verstegen constateert veel overeenkomsten, 
maar ook een belangrijk verschil: waar Theeuwes uit is op het ontwerpen 
van management accounting systemen, gaat de institutionele benadering 
ervan uit, dat management accounting systemen maar voor een dee I kunnen 
worden "ontworpen" en grotendee!s het resultaat zijn van informele regels, 
sociale processen, ontwikkelingen buiten de organisatie, e.d. Gaat het er 
niet vee! meer om, veranderingen van management accounting systemen te 
begrijpen en hier en daar bij te sturen? Een interessante vergelijking met de 
ingenieurs-invalshoek. 

Vosselman start eveneens bij de oratie van Theeuwes en vergelijkt 
ontwikke!ingen in het vakgebied met hetgeen Theeuwes toen en in de jaren 
ema verkondigde. Vosselman laat zien dat het functionaliteitsdenken een 
belangrijke rol heeft gespee!d in de ontwikkeling. Bovendien geeft hij 
weer, dat het vakgebied management accounting een sterk multidisciplinair 
karakter heeft gekregen. Hij houdt een pleidooi voor voortgaande 
pluriformiteit in de kennisproductie en breekt in het bijzonder een lans voor 
onderzoek gebaseerd op principes van sociale constructie. Een dergelijke 
benadering heeft het 'constructie-element' gemeen met de benadering van 
de ingenieur. Toch verschilt sociale constructie van de ingenieurs
benadering in de mate van subjectiviteit en interpretatie die bij het ontwerp 
een rol spe!en. Via sociale constructie kan verder worden gewerkt aan 
theorievorming over en voor de praktijk. 

Wouters geeft aan sterk te zijn geYnspireerd door de samenwerking met 
Theeuwes. Hij bespreekt een aantal ontwikkelingen in de literatuur en twee 
case studies. Hij stelt dat bedrijfseconomische informatievoorziening aileen 
zinvol kan zijn voor managers, als deze informatie is ontworpen op basis 
van een diepgaand inzicht in de taken van deze managers. Daarom moeten 
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studenten Technische Bedrijfskunde vooral kennis hebben van een aantal 
verschillende vakgebieden, zodat ze verbindingen kunnen leggen tussen 
management accounting informatie en het gebruik daarvan binnen 
productie, logistiek, productontwikkeling, marketing, e.d. En daarom is het 
van belang om in onderzoek samen te werken met onderzoekers uit andere 
vakgebieden. 

Muntslag gaat in zijn bijdrage in op bedrijfskundige methodologie. Hij 
stelt, dat in veel bedrijfskundig onderzoek een traditioneel positivistisch 
empirisch paradigma wordt gekozen. Waarheidsvinding, verklaring en 
voorspelling staan centraal. In de jaren tachtig kwam ook een positivistisch 
ontwerpparadigma meer naar de oppervlakte (in Nederland onder andere 
sterk bepleit door Van Aken). Het doe I is hier gerichte bernvloeding van de 
bedrijfskundige praktijk middels richtlijnen en procedures. Meer recent is 
in de bedrijfskunde ook meer interpretatief onderzoek te onderkennen. 
Muntslag vergelijkt de drie onderzoeksparadigma's en komt tot de 
conclusie dat waar het ontwerpgerichte onderzoek een stevige plaats heeft 
gekregen, de interpretatieve variant nog in haar kinderschoenen staat. 

Bruggeman bespreekt een recent thema in het vakgebied: de "balanced 
scorecard". Dit gaat over het in samenhang gebruiken van financiele en 
niet-financiele prestatie-indicatoren, aansluitend bij de strategie van de 
organisatie en de bedrijfsprocessen. Bruggeman stelt dat dit instrument de 
samenhang tussen strategie en beheersing concreet vorm geeft. In dit 
instrument staat de interactie tussen verschillende prestatie-indicatoren 
centraal, en wordt er ook naar gestreefd om keuzes te analyseren en door te 
rekenen. Dit sluit aan bij het doorrekenen van operationele beslissingen, 
waarover Corbey en Verdaasdonk schrijven. 

De Haas werkt een specifiek aspect van "balanced scorecard"-achtige 
prestatiemeting verder uit, namelijk dat de ontwikkeling van concrete 
prestatie-meetsystemen kan lei den tot meer duidelijkheid en consensus over 
de strategie. De Haas bespreekt een case study van een management team 
dat op een bepaalde wijze, "strategische dialoog" geheten, heeft gewerkt 
aan de ontwikkeling van prestatie-meetsysteem. Hij heeft onderzocht of dit 
heeft geleid tot meer overeenstemming tussen de leden van dit team over 
het relatieve belang van de verschillende maatstaven, en hij vindt dat dit 
inderdaad het geval is. Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat Theeuwes 
mede heeft begeleid. 

AI met al kan worden geconstateerd, dat de groep van Jacques Theeuwes 
aan de TV Eindhoven voor de management accounting het nodige heeft 
opgeleverd. Hij was in de Nederlandse management accounting medio 
jaren tachtig een van de eersten die het belang van wetenschappelijk 
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onderzoek en van het publiceren daarover in een internationale context, 
inzag. En nu, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, kan hij toch met 
recht trots zijn op wat er is bereikt. De 'Eindhovenaren' blazen hun partij 
goed mee in het internationale onderzoeksveld en nemen vooraanstaande 
posities in in diverse sectoren van de samenleving. Moge de komende 
vijftienjaar even vruchtbaar zijn als de voorbije! 

Auteurs 
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1.1 Inleiding 

De relatie tussen de vakgebieden Management Accounting en Operations 
Management is vanaf de aanstelling van Jacques Theeuwes tot hoogleraar, 
een belangrijk thema geweest in het onderwijs en onderzoek van de 
vakgroep Bedrijfseconomie en Marketing. Ais het om het onderwijs gaat, 
willen we hier met name het doctoraal keuzevak Management Accounting 
noemen; in dit vak werd en wordt ruime aandacht besteed aan bedrijfs
economische beslissingsondersteuning en prestatiemeting van typische 
"operations" activiteiten. 

Ais het gaat om onderzoek, dan zien we allereerst dat Jacques is opgetre
den als eerste promotor bij twee promoties die ingingen op het snijvlak 
tussen de twee genoemde disciplines (Corbey 1995, Verdaasdonk 1999). 
Maar, we willen ook wijzen op talrijke publicaties van Jacques zelf, 
overige (oud-Ieden van de vakgroep, en, niet te vergeten, een grote 
verzameling afstudeerverslagen in de peri ode vanaf 1987 tot heden. 

Een be1angrijk kenmerk van dit onderzoek is het bedrijfseconomisch 
perspectief van waaruit operations managementactiviteiten worden 
geanalyseerd. Dit perspectief wordt in de wandelgangen de ge1dstroom
benadering genoemd. In deze bijdrage willen we allereerst laten zien hoe 
dit perspectief past in de bedrijfseconomische theorie. Dit gebeurt in 
paragraaf 1.2. In paragraaf 1.3 gaan we in op het onderzoek waarbij we een 
tweetal thema's centraal stellen: enerzijds ex-ante beslissingsondersteuning 
in operations management, anderzijds de gevolgen van dergelijke 
beslissingsondersteuning voor de informatievoorziening en informatie
systemen. Siotopmerkingen worden in paragraaf 1.4 gemaakt. 

1.2 Theoretische uitgangspunten 

Het zal duidelijk zijn dat de transformatieprocessen in de geldstroom
benadering centraal staan. Het ging immers om bedrijfseconomische 
ondersteuning van operations managementactiviteiten. Om een en ander toe 
te lichten, maken we gebruik van Figuur 1.1 die ontleend is aan Corbey en 
Van Hulst (1999). 
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Figuur 1.1 Schematische weergave van een onderneming 

betalingen 

subsidies 
bel.stingen 

Overheid 

De ondememing is in deze figuur vereenvoudigd tot een trans
formatieproces en een kas. Wat er precies plaatsvindt aan activiteiten in het 
transformatieproces is niet belangrijk; er worden inputs (grondstoffen, 
bijvoorbee!d) omgevormd tot outputs (producten, diensten). Men ziet dat 
de ondememing als het ware ingeklemd is tussen markten; aan de 
linkerzijde zien we de inkoopmarkt(en) vanwaar de inputs worden betrok
ken, ter rechterzijde de verkoopmarkt(en) waar (hopelijk!) de outputs 
worden afgezet. We zien twee corresponderende geldstromen: links de 
uitgaven ten behoeve van de verwerving van inputs, rechts de ontvangsten 
als gevolg van de verkoop van outputs. 

Het is ons na vee! jaren van lesgeven aan praktijkmensen duidelijk 
geworden dat vee I operations managers een intultief winstbegrip hanteren 
dat in feite neerkomt dat men ervoor dient te zorgen dat er (op den duur) 
meer ontvangsten uit verkoop binnenkomen dan er uitgaven ten behoeve 
van inkoop moeten worden gedaan. Ofwel kortweg: "Er moet meer 
binnenkomen dan eruit gaat." Voordat u begint te lachen, we zullen zien 
dat dit kasgeorienteerde winstbegrip zo gek nog niet is! 

De meeste ondememingen opereren in marktomstandigheden waar er eerst 
uitgaande geldstromen optreden vooraleer er (later in de tijd) ontvangsten 
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uit verkoop plaatsvinden. Dit veroorzaakt een financieringsprobleem dat 
opgelost kan worden door voor een startkapitaal een beroep te doen op de 
vermogensmarkten; dit is in Figuur 1.1 weergegeven door de geldstromen 
aantrekken en terugbetalen van vermogen, en, als het om de vergoeding 
hiervoor gaat, door de geldstromen rente- en winstuitkering. 

De overheid is ook van de partij. Indien namelijk vanuit fiscaal perspectief 
winst wordt gemaakt door midde1 van het transformatieproces (fiscale 
winst) dan zal de overheid een dee I daarvan opeisen door midde1 van 
vennootschapsbelasting. Dit is weergegeven door de ge1dstroom bel astin
gen. Andersom kan men ook wei eens geluk hebben: stel dat men milieu
vriendelijk investeert in het transformatieproces en daarvoor een subsidie 
kan ontvangen, dan is er feitelijk sprake van negatieve belastingen. 

In totaal zien we acht geldstromen in Figuur 1.1. Het is daarbij gebruikelijk 
om een onderscheid te maken tussen operationele geldstromen enerzijds, en 
financiele geldstromen anderzijds. Operationele geldstromen worden 
geacht onlosmakelijk verbonden te zijn met het transformatieproces; ze zijn 
als het ware een onvermijdelijk gevolg van het feit dat men het 
transformatieproces in gang he eft gezet. Het worden ook wei primaire 
geldstromen genoemd. De financiele (of wei secundaire) geldstromen zijn 
niet onlosmakelijk verbonden met het transformatieproces maar dienen ter 
ondersteuning ervan. Het transformatieproces zou ook zonder deze in gang 
kunnen worden gehouden (bijvoorbeeld als men na verloop van tijd het 
startkapitaal terugbetaalt met rente en vervolgens "op eigen kracht" 
voortgaat). 

Men zal het er onmiddellijk mee eens zijn dat de ontvangsten uit verkoop 
en de uitgaven ten behoeve van inkoop operationele ge1dstromen zijn. Ook 
zal men instemmen met het feit dat het aantrekken en terugbetalen van 
vermogen, evenals rente- en winstuitkering financiele ge1dstromen zijn. 
Maar, wat te doen met be1astingen en subsidies? Dat is altijd even lastig 
maar ook deze geldstromen behoren tot de operationele, ze zijn immers 
onlosmakelijk verbonden met het transformatieproces. Zodra immers winst 
gemaakt wordt met het transformatieproces vanuit fiscaal perspectief, dan 
is afdracht vennootschapsbelasting onvermijdelijk. Dit brengt ons tot het 
volgende overzicht: 

Operationele geldstromen: 
• Ontvangsten uit verkoop 
• Uitgaven ten behoeve van inkoop 
• Afdracht vennootschapsbelasting 
• Ontvangst subsidie (ten behoeve van investering in transformatieproces) 
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Financiele geldstromen: 
• Aantrekken vermogen uit financiele markten 
• Terugbetaling vermogen aan financiele markten 
• Rente-uitkering 
• Winstuitkering 

Men heeft het onderscheid tussen operationele en financiele geldstromen 
nodig om een antwoord te kunnen geven op de volgende, belangrijke vraag: 

Wordt er waarde gecreeerd door middel van het transformatieproces? 

Deze vraag is met name door de ontwikkelingen op het gebied van Value 
Based Management (VBM) opnleuw op de agenda geplaatst. Men is het er 
over eens dat de operationeIe geldstromen centraaI moeten staan bij de 
beantwoording van de bovenstaande vraag. In modem VBM jargon doet 
men dit door de Net Operating Profit after Taxes (NOP AT) te bepalen. In 
feite is NOP AT een pleonasme, we hebben gezien dat operationele 
geldstromen immers inc1usief belastingen zijn. Vandaar dat het misschien 
verfijnder is om te spreken over Earnings before Interest and after Taxes 
(EBIAT). 

Hoe dan ook, de financiele geIdstromen blijven in eerste instantie buiten 
beschouwing als het gaat om de vraag of er waarde is gecreeerd in het 
transformatieproces. En daarin schuilt weI een beIangrijk verschil met het 
begrip netto winst (voor winstbestemming) uit de traditionele resultaten
rekening. Deze is namelijk een mengvorm van enerzijds operationele 
activiteiten (het bedrijfsresultaat) en de kosten van vreemd vermogen. Het 
gevolg is dat een gunstig bedrijfsresultaat teniet kan worden gedaan wegens 
slechte financiering en omgekeerd, dat een slechte prestatie van het 
transformatieproces wordt gemaskeerd door gunstige (eenmalige?) vreemd 
vermogen transacties. (Vaak is het bedrijf in het laatste geval aan het 
bankieren geslagen; hetgeen een vak apart is, denk maar bijvoorbeeId aan 
de Ceteco-affaire.) 

De operationele geldstromen staan dus centraal bij de vraag of er waarde is 
gecreeerd in het transformatieproces. Dit betekent overigens niet dat de 
financiele geldstromen niet in beschouwing worden genomen in het 
modeme VBM denken. Maar, dit gebeurt op een andere wijze dan bij de 
traditionele netto winstberekening. Bij de laatste namelijk, namen we aileen 
de kosten van vreemd vermogen mee. Een passende vergoeding voor de 
aandeelhouders (eigen vermogen) werd buiten beschouwing gelaten (we 
hebben het over netto winst v66r winstbestemming). 
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De vraag is hoe men een passende vergoeding voor de eigen 
vermogenverschaffers (aandeelhouders) kan bepalen. Het antwoord wordt 
in de moderne financieringstheorie gezocht in het begrip risico. Het zaI 
duidelijk zijn dat de vreemd vermogensverschaffers minder risico lopen 
omdat deze meer zekerheden hebben dan aandeelhouders. Aangezien risico 
beloond moet worden, is het derhalve duideIijk dat aandeelhouders een 
hogere vergoeding zuHen eisen voor het ter beschikking steHen van 
vermogen dan de banken. Hoeveel hoger deze vergoeding is, hangt af van 
het type transformatieproces waarover we spreken. Er is een groot verschiI 
in risico tussen aandelen Koninklijke Olie en een startend internetbedrijfje. 
Het gaat voor deze bijdrage te ver om uit te leggen hoe men tot een 
passende vergoeding voor eigen vermogensverschaffers komt, we verwij
zen hier bijvoorbeeld naar Corbey en Van Hulst (2002, hoofdstuk moderne 
financieringstheorie). Laten we aannemen dat men op verantwoorde wijze 
bepaald heeft dat de rendementseis op eigen vermogen 12% is. Vreemd 
vermogensverschaffers zijn (bijvoorbeeld) tevreden met 8%, beide cijfers 
op jaarbasis. 

Stel verder eens dat het bedrijf een goede financiele structuur heeft aIs het 
met 50% vreemd vermogen en 50% eigen vermogen is gefinancierd. Wat 
moet elke euro die geYnvesteerd wordt in het bedrijfper jaar dan opbrengen 
wi! men zoweI banken aIs aandeelhouders tevreden houden? Antwoord: per 
euro per jaar in elk gevaI 8 cent voor de banken en 12 cent voor de aandeeI
houders. Aangezien de verhouding eigen / vreemd vermogen fifty-fifty is, 
komt dit gemiddeld overeen met 10 cent op elke euro. OfteweI, we houden 
banken en aandeelhouders tevreden aIs we op elke geYnvesteerde euro een 
rendement halen van 10%. Dit percentage wordt de gewogen gemiddelde 
vermogenskostenvoet genoemd, in het VBM-jargon spreekt men over de 
WACC (Weighted Average Cost o/Capital). 

Zowel NOP A T (of EBIAT) aIs de W ACC zijn nodig om te kijken of er 
daadwerkelijk waarde is gecreeerd voor de aandeelhouder door de 
onderneming als geheeI (dus inclusief de financiele geldstromen). Dit doet 
men door een Residual Income (RI) calculatie te maken. In het moderne 
VBM-jargon heet zo'n calculatie een Economic Value Added (EVA) 
calculatie. Het komt er op neer dat men eerst de NOPAT bepaalt, 
vervoIgens vermindert men dit bedrag met het gemiddeld vermogen dat in 
de onderneming is opgesloten vermenigvuldigd met de WACC. De 
uitkomst is dan Economic Value Added. Samengevat: 

NOPAT 
-/- Vermogen x WACC 
EVA 
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Het kenmerkende verschil met de traditionele netto winst zit hem in de 
behande1ing van het eigen vermogen. Er is pas sprake van een positieve 
EVA (waardecreatie voor de aandeelhouder) nadat deze een passende 
vergoeding heeft gekregen voor het risico dat ge10pen wordt. Netto winst 
wordt bepaald zonder deze passende vergoeding. Het gevolg is dat een 
bedrijf een positieve netto winst kan hebben maar een negatieve EVA. In 
zo'n geval heeft men onvoldoende NOPAT gemaakt om de aandeelhouders 
te compenseren voor hun risico en is er waarde vernietigd. 

Tot nu toe hebben we steeds gesproken over prestatiemeting achteraf. De 
vraag doet zich voor of men bij beslissingsondersteuning v66raf op 
dezelfde wijze redeneert. Het antwoord is ja, mits men beslissingen 
ondersteunt door midde1 van Netto Contante Waarde berekeningen. (We 
gebruiken dus geen fossiele instrumenten als de gemiddelde 
boekhoudkundige rentabiliteit.) Netto Contante Waarde (NCW) berekenin
gen gelden overigens als theoretisch superieur ten opzichte van andere 
rekenwijzen, zie Corbey en Van Hulst (1999, hoofdstuk 6). Dit komt in 
feite doordat men dezelfde grootheden hanteert als bij een RI (EVA) 
calculatie. 

Allereerst stelt men de operationele geldstromen centraal, net als bij 
NOPA T. Dit wil zeggen dat men probeert na te gaan wat de effecten zullen 
zijn van de beslissing op de toekomstige operationele geldstromen. We 
kijken vooruit en over de hele projecthorizon van de beslissing. Hierdoor 
komt de tijdwaarde van geld in het geding, een effect op de operationele 
geldstroom in jaar 1 kan niet zonder meer vergeleken worden met een even 
groot effect in jaar 5. Vandaar dat we door middel van disconteren de 
toekomstige geldstromen contant maken naar het moment o. Ais dis
conteringsvoet hanteren we daarbij de W ACC want een beslissing kan pas 
een positieve contante waarde hebben als zowel aan de eisen van vreemd 
als eigen vermogenverschaffers is voldaan. Men ziet: de redenering vooraf 
is eigenlijk dezelfde als achteraf, zij het dat we voorafveelal meer dan een 
peri ode be schouwen, en daarom moeten we disconteren. 

De Netto Contante Waarde van de toekomstige operationele geldstromen 
(gedisconteerd door middel van de WACC) wordt ook wei de economische 
winst genoemd. In de praktijk is economische winst moeilijk vast te stell en 
omdat het over toekomstige (te voorspellen) geldstromen gaat. Niettemin 
geldt economische winst toch als de ultieme maatstaf als het gaat om het 
meten van waardecreatie. 
De administratieve systemen in bedrijven (Accounting Information 
Systems, (AISs)) zijn overigens niet ingericht ten behoeve van de bepaling 
van economische winst. In plaats daarvan, het woord zegt het ai, zijn deze 
systemen ingericht ten behoeve van de bepaling van accounting winst. 
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Accounting winst is echt iets anders dan economische winst. Allereerst 
transformeert men bij accounting winst de, bij economische winst zo 
belangrijke, operationele geldstromen. Deze geldstromen worden via het 
voorzichtigheidsbeginsel en het confrontatiebeginsel omgevormd tot 
opbrengsten en kosten. Deze verschillen in omvang en timing wanneer men 
ze vergelijkt met de corresponderende operationele geldstromen. Boven
dien is accounting winst hind-sight oriented, we kijken altijd terug over de 
afgelopen peri ode, er is dus geen voorspelprobleem, maar zoals bekend 
geven resultaten uit het veri eden geen garantie voor de toekomst. 

De informatie uit AISs is in Nederland vaak integraal van karakter, dit wil 
zeggen dat bijvoorbeeld de kostprijs van een product, of het uurtarief van 
een machine, een mengvorm is van variabele kosten en con stante kosten. 
Variabele kosten zullen bij een beslissing (bijvoorbeeld een verandering in 
de productieomvang) lei den tot veranderingen in de operationele geld
stromen (bijvoorbeeld extra uitgaven voor grondstoffen), constante kosten 
zullen niet lei den tot veranderingen in de operationele geldstromen. Dit 
komt omdat con stante kosten uitgaven betreffen die in het veri eden zijn 
gedaan en dus niet meer beYnvloed kunnen worden (de zogenaamde sunk 
costs) of het betreft uitgaven die weliswaar thans of in de toekomst 
plaatsvinden, maar die door de beslissing zelf niet worden beYnvloed. 

Het relevante kostenbeginsel (Relevant Costs Approach) stelt nu dat 
beslissingen genomen moeten worden op basis van de variabele kosten en 
de opportuniteitskosten. Con stante kosten mogen niet in de afweging 
betrokken worden. Het opmerkelijke is dat bij Netto Contante Waarde 
berekeningen men zich keurig houdt aan het relevante kosten beginsel. De 
variabele kosten zijn immers gelijk aan de effecten op de toekomstige 
operationele geIdstromen en de opportuniteitskosten van het vermogen 
worden afgedekt door de W ACC. 

Bij beslissingsondersteuning op het gebied van operations management 
wordt het relevante kosten beginsel minder stringent toegepast. Dit komt 
allereerst omdat het moeilijk is om uit de integrale kosteninformatie die 
elementen te zeven die relevant zijn. Maar, er zijn ook operations 
management-modellen bekend die beslissingsondersteuning bieden op 
basis van integrale kosten en tarieven. Men neemt dan dus de con stante 
(eventueel sunk costs) mee in de beslissing en dat is niet optimaal. We 
zullen in de volgende paragraaf enige van die modellen bespreken, denk 
bijvoorbeeld aan de seriegroottebeslissing volgens Camp. 

Nu raken we de essentie van de geldstroombenadering. De 
. geldstroombenadering is erop gericht om bij operations management 

beslissingen steeds het relevante kosten beginsel centraal te stellen en 
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beslissingsondersteunende modellen op basis van integrale kosten op dit 
punt aan te passen. De geldstroombenadering gaat dus bij elke operations 
beslissing na wat het effect op de toekomstige, operationele geldstromen 
zal zijn (I). 

De geldstroombenadering is dus volledig inpasbaar in de bedrijfs
economische literatuur. Men probeert de economische winst van operations 
beslissingen vast te stellen (en daarbij nadrukkelijk te waken over het 
relevante kostenbeginse1). Strikt genomen is dit natuurIijk niet nieuw, maar 
we zullen in de volgende paragrafen zien dat het weI nodig was (en is) dat 
deze benadering strak wordt gehanteerd. De geldstroombenadering is dus 
niet nieuw, maar weI nodig en dat is beter dan andersom. 

1.3 De geldstroombenadering in onderzoek 

Het onderzoek is op te splitsen in een drietal hoofdgroepen. Zo 
onderscheiden we allereerst de toepassing van de ge1dstroombenadering op 
diverse operations management beslissingen (paragraaf 1.3.J). In de 
praktijk ondervonden we (vee1) weerstand om de geldstroombenadering toe 
te passen. Deze weerstand kon worden herleid tot een tweetal oorzaken (de 
overige hoofdgroepen). Allereerst bestond er onbegrip over inhoud / toe
pasbaarheid van de geldstroomtheorie op operations management 
beslissingen. Hiertoe is er een theoretisch raamwerk opgezet om de geld
stroombenadering te verduidelijken (dit is samengevat in paragraaf 1.2, we 
komen er in paragraaf 1.4 nog even op terug). 

Ten tweede bleken er praktische bezwaren te zijn bij de invoering van de 
geldstroombenadering. De informatiesystemen die voorhanden waren bij de 
meeste bedrijven bleken niet in staat om de juiste ge1dstroom informatie te 
genereren ten behoeve van operations management beslissingen. Hiertoe is 
er een data model ontworpen waarmee de mogelijkheid is geschapen om de 
juiste data vast te leggen en informatie te genereren (paragraaf 1.3.2). 

1.3.1 De geldstroombenadering toegepast op operations management 
beslissingen 

De ge1dstroombenadering is toegepast op diverse operations management 
beslissingen. In deze paragraaf geven we een beknopt overzicht van enkele 
van de bereikte (onderzoeks)resultaten, vastgelegd in (wetenschappelijke) 
artikelen, proefschriften en afstudeerverslagen. 
Allereerst iets meer over generieke kenmerken van operations management 
beslissingen. Corbey (1995) en Corbey en Tullemans (1991) maken een 
belangrijk onderscheid tussen soorten van maatregelen vanuit bedrijfs
economisch perspectief. Expliciet wordt hier het onderscheid gemaakt 

24 



Operations Management en Geldstroomtheorie 

tussen operationele en structure Ie beslissingen, een onderscheid die we later 
vaker zullen tegenkomen. Bij dit onderscheid zijn de begrippen reactietijd, 
bindingstermijn en economische binding gei"ntroduceerd. Maatregelen 
brengen meer risico met zich mee naarmate de reactietijd van de maatrege1 
toeneemt. Dit he eft te maken met het feit dat het enige tijd duurt voordat, 
bijvoorbeeld capaciteitsverruimende, maatregelen hun effect hebben. Men 
moet reeds op moment t de beslissing nemen over een capaciteits
uitbreiding die pas beschikbaar komt op moment t+RT, waarbij RT de 
reactietijd van de maatregel voorstelt. Na het verstrijken van de reactietijd 
kan de extra capaciteit overbodig zijn geworden en geen extra geldstromen 
genereren. Op het beslismoment t is men echter wei contractueel gebonden 
aan de uitgaven van de capaciteitsmaatregel. Het zal duidelijk zijn dat dit 
risico toeneemt naarmate de reactietijd toeneemt, omdat de behoefte aan 
extra capaciteit dan moeilijker voorspelbaar wordt. 

De bindingstermijn wordt gedefinieerd als de minimale termijn waarop 
maatregelen operationee1 moeten zijn. Het geheel van uitgaven, waartoe 
men zich bij de beslissing over zo'n maatregel onherroepelijk verplicht, 
wordt economische binding genoemd. Verdaasdonk (1999) heeft dit 
raamwerk nader verfijnd met het begrip opzegtermijn voor contracten met 
een onbepaalde looptijd. De opzegtermijn is de tijdsduur minimaal be
nodigd om een lopend contract te beeindigen. Voor het totaal aan begrippen 
verwijzen we naar figuur 1.2. 

reactietiid ,oDzelrtermiin 
""------>! A t I I 

bes~-t +-1--t-+-2--t-+-+l-T-_-._-_-.... -~-.~-~-~-+-. """"-----J+-'.~ 
, bindine:stermiin I 

Figuur 1.2: Kenmerken van operations management beslissingen 

tiidas 

Maatregelen met een hoge economische binding worden structure1e 
maatregelen genoemd. Maatregelen met een korte reactietijd of een lage 
economische binding worden operationele maatregelen genoemd. 
Overigens is dit onderscheid gradueel van aard. Het meeste onderzoek met 
betrekking tot de ge1dstroombenadering he eft zich geconcentreerd op 
operationele maatregelen. 

1.3.1.2 Onderzoek naar mix flexibiliteit 

Vee I publicaties zijn ingegaan op de economische effecten van beslissingen 
in mix- en volumeflexibiliteit. Met name de beslissing in mix flexibiliteit 
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bleek een dankbaar onderwerp. Onderzoek naar deze beslissing middeIs de 
seriegrootte beslissing is gepubliceerd in Corbey (1989; 1995), Corbey en 
Jansen (1991; 1993), Van der Veeken (1988), Veltman en Van Donselaar 
(1993). 

Het onderzoek was voornamelijk een reactie op de afweging die plaats 
vindt in de formule van Camp (Camp, 1922). In de formule van Camp 
wordt een afweging gemaakt tussen enerzijds de bestelkosten en anderzijds 
de kosten van het houden van voorraad. De optimale economische 
seriegrootte is die seriegrootte waarbij de som van deze genoemde kosten 
het Iaagste is (zie vergelijking (1)). 

1 D 
C=-Qv+-F (1) 

2 Q 
waarin: 
C 
Q 
D 
F 
V 

totale relevante kosten veroorzaakt door de seriegrootte. 
seriegrootte. 
vraag per tijdseenheid. 
bestelkosten. 
kosten om een eenheid gedurende een tijdseenheid op 
voorraad te houden. 

Het optimum wordt gevonden door de afgeleide gelijk te steIl en aan nul. 
De optimale economische seriegrootte is nu (zie vergelijking (2)): 

Q* = ~2~F (2) 

waarin: 
Q* optimale economische seriegrootte. 

De formule van Camp is gebaseerd op een belangrijk aantal 
veronderstelIingen. De belangrijkste zijn opgesomd door de Rooij et al. 
2001. Deze zijn: 
1. De vraag is constant en deterministisch. 
2. De seriegrootte hoeft geen geheel aantaI eenheden te zijn en er zijn geen 

restricties aan de minimum of maximum seriegrootte. 
3. De variabele kosten per eenheid product zijn onafuankelijk van de 

seriegrootte; er zijn geen kortingen op de inkoopprijs van grondstoffen 
of de transportkosten. 

4. Een bepaald product wordt onafuankelijk van andere producten 
bekeken; er ontstaan bijvoorbeeld geen voordelen bij gezamenlijk 
inkoop van grondstoffen. Ook zijn de bestelkosten volgorde
onafuankelijk. 

5. Er zijn geen tekorten toegestaan. 
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6. De kosten van voorraad houden zijn rechtevenredig met de 
voorraadhoogte en eenduidig te bepalen. Het volume van het magazijn 
vorrnt geen beperking. 

7. De kosten voor het bestellen zijn definieerbaar en af te wegen tegen de 
kosten van het op voorraad houden. 

8. De kostenfactoren zijn stabiel in de tijd. 
9. De doorlooptijd is onafhankelijk van de seriegrootte. 
1O.De veiligheidsvoorraad is onafhankeIijk van de seriegrootte. 

In de genoemde onderzoeksprojecten worden enerzijds de logistieke en 
anderzijds de economische veronderstellingen getoetst die ten grondslag 
Iiggen aan de forrnule van Camp. Zo laat Van der Veeken (1988) zien dat 
seriegrootte beslissing niet onafhankeIijk kan worden gezien van de context 
van de actuele situatie van de onderneming. Hierbij stelt hij met name punt 
7 van bovenstaande opsomming ter discussie. Van der Veeken geeft inzicht 
in het verschil tussen rentekosten van voorraden en reele rentebetalingen. 
Als zodanig laat hij hierrnee een duidelijk geldstroomeffect zien. Verder 
maakt hij inzichtelijk dat werkelijk instelkosten (uitgaven) in grote mate 
worden bepaald door de mate van capaciteitsbenutting. Instellen in tijden 
van overcapaciteit leidt veelal niet tot extra uitgaven; instellen in tijden van 
ondercapaciteit daarentegen weI. Veltman en Van Donselaar (1993) werken 
dit principe uit voor een situatie waarin capaciteit een dominante rol speelt. 
Zij gaan hierrnee met name in op de bovengenoemde veronderstellingen 6 
en 7. 

Corbey (1989; 1995), Corbey en Jansen (1991; 1993) proberen een breder 
raamwerk te definieren met betrekking tot de seriegrootte beslissing. In dit 
werk worden zowel de bedrijfseconomische als de logistieke veronder
stellingen van de forrnule van Camp onder de loep genomen. Zij conclude
ren dat Camp een te simplistische kijk geeft op de problematiek en 
presenteren een raamwerk van variabelen die worden be"invloed door de 
seriegroottebeslissing (zie figuur 1.3). De onderzoekers concluderen dat 
een forrnule die rekening houdt met aile effecten uit figuur 1.3 er gezien de 
modelleerbaarheid voorlopig niet van zal komen. Zij pleiten dan ook om de 
seriegrootte beslissing in de praktijk te zien als een investeringsproject en 
na te gaan welke operationele geldstromen zullen ontstaan als gevolg van 
een bepaalde seriegrootte. Figuur 1.3 kan daarbij fungeren als een soort 
checklist. 
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Figuur 1.3: Seriegrootte effecten 

Dit pleidooi is opgepakt door onder meer de Rooij et al. (2001). In dit 
onderzoeksproject is de seriegrootte beslissing gedefinieerd als een 
investeringsproject. In deze paper worden een drietal veronderstellingen ter 
discussie gesteld (veronderstelling 8, 9, en 10). Dit betekent dat de kosten
factoren niet stabiel waren in de tijd, de doorlooptijd afhankelijk is van de 
seriegrootte, en de veiligheidsvoorraad afhankelijk is van de seriegrootte. 
Hierbij is het dus van belang om de grootte en het tijdstip van deze 
geldstromen in te schatten. Op basis van een netto contante waarde 
berekening kan dan een economische seriegrootte worden bepaald. 

1.3.1.2 Onderzoek naar volume flexibiliteit 

De beslissing in volume flexibiliteit is uitgewerkt door Theeuwes en De 
Vos (1991), Corbey en Tullemans (1991) en Corbey (1995). Theeuwes en 
De Vos geven een overzicht van mogelijkheden van operationele capaci
teitsverruimende maatregelen tezamen met de economische gevolgen per 
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maatregel. Corbey en Tullemans (1991) en Corbey (1995) hebben vuist
regels ontwikkeld op basis van de geldstroombenadering om operationele 
capaciteitsverruimende maatregelen goed te keuren. 

1.3.1.3 Afstudeerverslagen 

Een verscheidenheid van beslissingen is uitgewerkt door studenten tijdens 
afstudeerstages. Wouters en Verdaasdonk (2002) hebben de beweeg
redenen geanalyseerd waarom bedrijven operations management beslissin
gen willen ondersteunen met geldstroom informatie. Als bron hebben zij 
gebruikt de vele afstudeerwerken uitgevoerd bij de sectie Bedrijfs
economie. Voor een goed beeld van de achtergrond en beweegredenen van 
de afstudeerwerken verwijzen wij naar het bewuste artikel. In deze para
graaf noemen we een (klein) aantal van de tientallen afstudeerprojecten 
waarbij de geldstroombenadering is toegepast in een praktische setting. Bet 
voert uiteraard te ver om aile afstudeerwerken te noemen. Bet beschrijft 
tenslotte een periode vanaf 1987 tot heden. 

In het overzicht hebben we getracht de afstudeerwerken te groeperen rond
om een specifiek thema. We hebben gekozen voor een groepering van de 
verslagen rondom het type operations management beslissing dat is uit
gewerkt. 

Vee I afstudeerwerken gaan in op de berekening van de relevante geld
stromen bij het herontwerp van de logistieke structuur. Specifiek noemen 
wij een project bij TPG. Bier heeft Appels (1998) een economische model 
ontwikkeld die de verschillende aanvoer scenario's van internationale post 
bij TPG doorrekent. Bijkomende meerwaarde van het model was de moge
lijkheid het model te gebruiken voor het doorrekenen van meer opera
tionele planningen. 

Zoals te verwachten uit de vorige paragraaf hebben we veel afstudeerders 
ingezet op de economische consequenties van flexibiliteitmaatregelen. Zo 
heeft Tullemans (1989) de mogelijkheden onderzocht voor DAF Trucks 
NV om hun capaciteit en capaciteitsuitbreidingsmogelijkheden zo goed 
mogelijk te benutten op basis van de geldstroomtheorie. Bij dezelfde 
onderneming heeft De Vos (1990) de economische effecten onderzocht van 
aile mogelijke tijdeIijke capaciteitsaanpassingen. Jansen (1988) heeft zich 
meer gericht op de mix flexibiliteit. Bij heeft voor DAF Trucks NV de 
seriegroottebeslissing uitgewerkt, gebruikmakend van de geldstroom
theorie. Maar uiteraard speelde soortgelijke problematiek ook bij andere 
bedrijven. Zo noemen we het afstudeerwerk van Beukers (1998) bij Unox. 
Bier heeft een economische afweging plaatsgevonden tussen de seizoens
voorraad en potentiele flexibele capaciteitsmaatregelen. Bij een project bij 
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leI Resins is gekeken naar de mogelijkheden om specifieke service levels 
te hal en, rekeninghoudend met de beperkte productie- en opslagcapaciteit 
(Van Dijk 1992). Overigens vormde dit een onderdeel van een groter pro
ject waarin accounting informatie is afgestemd op logistieke beslissingen. 
Een overzicht hiervan vindt u in Theeuwes (1991) 

1.3.2 Belemmeringen in de praktijk: informatiesystemen 

Een van de belangrijkste belemmeringen om de geldstroombenadering 
actief toe te passen bij bedrijven is het gebrek aan ondersteuning van 
bestaande informatiesystemen. Zelfs in tijden van de moderne Enterprise 
Resource Planning (ERP) systemen bleek de toepassing van de geld
stroombenadering niet mogelijk. ERP systemen zijn standaard 
informatiesystemen met sterk ge'integreerde functionaliteit op diverse 
gebieden, die vee1al de gehele bedrijfsvoering kunnen ondersteunen. 
Voorbeelden van deze gebieden varieren van inkoop tot verkoop, van 
financiele administratie tot financiele informatieverstrekking, van project
planning tot projectuitvoering. ERP-systemen zijn zogenoemde ge'inte
greerde systemen: de gegevens hoeven slechts een keer te worden 
vastge1egd en zijn vervolgens beschikbaar voor iedereen die ze nodig heeft. 
Zo kan bijvoorbeeld het inboeken van artikelen in het magazijn 
tegelijkertijd tot een mutatie in het grootboek leiden. In een ander geval 
leidt een (automatische) registratie van begin- en eindpunt van een 
productieorder tot een verwerking in de nacalculatie van de werkelijke 
bedrijfsinzet in de productieorder. In de praktijk slagen ERP-systemen er 
veelal goed in de dagelijkse transacties (ge'integreerd) te verwerken. Ons 
gaat het om het gebruik van de opgeslagen data. 

Om de rol van ERP systemen als bron voor informatievoorziening goed te 
begrijpen, beschouwen we eerst de besturingsvragen waarvoor we 
ge'integreerde informatie kunnen gebruiken. Vosselman (1999) onder
scheidt drie typen van besturingsvragen: diagnosevraagstukken, beheer
singsvraagstukken en beslissingsvraagstukken. 
1. Diagnosevraagstukken zijn vragen die incidenteel optreden. Deze zijn 

gerelateerd aan een behoefte van managers om incidenteel een huidige 
status te toetsen van (delen van) het voortbrengingsproces en de output 
hiervan. Zo zou een productmanager mogelijk willen toetsen hoe het 
productassortiment waarvoor hij verantwoordelijk is 'presteert'. Bij de 
ge'integreerde informatie die hierbij een rol kan spelen kan worden 
gedacht aan informatie over kostprijzen, klantwinstgevendheid, product
kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. 

2. Beheersingsvraagstukken zijn gerelateerd aan het uitvoeren en bewaken 
van voortbrengingsprocessen ten opzichte van gestelde doelen. Een 
productiemanager kan hiervoor gei'ntegreerde informatie gebruiken, 
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bijvoorbee!d ten aanzien van uitvalpercentages, levertijden, bezettings
percentages en budgetten. 

3. Beslissingsvraagstukken hebben betrekking op een mogelijke ver
andering in het huidige voortbrengingsproces. Een sales manager kan 
bijvoorbeeld een afweging maken over het al dan niet accepteren van 
een order. Informatie die hij hierbij zou kunnen gebruiken is bijvoor
bee!d gerelateerd aan levertijden, marge, omzet ofkrediet-waardigheid. 

ERP-systemen kunnen in het algemeen redelijk goed voorzien in de 
informatiebehoefte in geval van diagnosevraagstukken. De reden hiervoor 
is dat diagnose vee!al achteraf plaatsvindt. Managers willen informatie over 
de doorlooptijd, leverbetrouwbaarheid, efficiency van een bepaalde peri ode 
die achter ze ligt. Een goede registratie van relevante data biedt hiertoe dan 
ook de mogelijkheid. Zo bewijst bijvoorbeeld het softwarepakket New 
Angle dat het uitstekend in staat is om op basis van de data uit de SAP
database een diagnose te stellen over het productiesysteem. De genoemde 
software combineert hiertoe de aanwezige basisgegevens uit de SAP
database tot heldere inzichten. 

Ook in geval van beheersingsvraagstukken kunnen ERP-systemen in het 
algemeen goed voorzien in de behoefte aan relevante informatie. Voor
bee!den op het niet-financiele terrein zijn met name te vinden in de 
productiesfeer en het logistieke werkve!d. Maar zeker in het financiele 
werkveld, waar voor de controller een be!angrijke rol is wegge!egd in het 
budgetteringsproces, is aanzienlijke vooruitgang geboekt. Hierbij kan onder 
meer worden gedacht aan de mogelijkheid project- en afdelingsbudgetten 
via ERP-systemen aan de afdelingeniprojecten aan te bieden. Verder is op 
het gebied van geautomatiseerde financiele prestatiemeting vee! vooruit
gang geboekt. Zo beschrijven Israelsen en Reeve (1998) een dee! van het 
financiele prestatiemeetsysteem van SAP R3. Hierin is het mogelijk op 
flexibele wijze financiele prestaties naar verschillende invalshoeken te 
meten zonder gehinderd te worden door doorbelaste indirecte kosten. Dit 
systeem is gebaseerd op een Duitse contributiebijdragetechniek die 
'Einzelkosten und Deckungsbeitragsrechnung' wordt genoemd. Hierbij 
worden kosten en opbrengsten op een zodanige manier geclassificeerd dat 
snel financiele prestaties kunnen worden gemeten op productniveau, klant
niveau, marktniveau, productfamilieniveau, etc. 

We staan wat uitgebreider stil bij de rol die ERP-systemen kunnen vervul
len voor de ondersteuning van operations management beslissingen. Hierbij 
beperken wij ons tot de operationele beslissingen. Het betreft hier beslis
singen die relatief gestandaardiseerd zijn en waarvan de doelen vooraf 
duidelijk zijn. In ERP-systemen zouden dit productie-Iogistieke beslis-
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singen kunnen zijn, zoals het vaststellen van productieprogramma's, het al 
dan niet tijdelijk uitbesteden van werk, seriegroottebeslissingen, etc. 

Het blijkt dat bestaande ERP-systemen deze functionaliteit niet op een 
gei"ntegreerde wijze aanbieden. De wens om financiele informatie te 
gebruiken voor gestandaardiseerde beslissingen in ERP-systemen open
baart echter een tweetal problemen. Het eerste probleem is gere1ateerd aan 
de bedrijfseconomische methode om relevante financiele informatie (geld
stromen) te bepalen. Het tweede probleem heeft betrekking op de opslag 
van financiele data in ERP-systemen. Hiervoor moeten we onder meer 
ingaan op het ontwerp van de relatione1e database van het ERP-systeem. 
Hierin dienen namelijk de moge1ijke relaties tussen data-elementen te 
worden vastgelegd. Doordat de vraag om informatie van managers divers 
kan zijn, is het verstandig vooraf goed na te denken over het ontwerp van 
de database. 

1.3.2.1 Probleem 1: geldstroominformatie 

De methode (zie paragraaf 1.2) om beslissingen met financiele informatie 
te ondersteunen is de ge1dstroombenadering. We dienen hier een afweging 
te maken tussen de incremente1e inkomsten en uitgaven en de opportu
niteitskosten. Het verschil tussen de incremente1e inkomsten en uitgaven 
geeft de financiele meeropbrengst van een beslissing aan. De opportu
niteitskosten drukken de altematieve aanwendbaarheid uit. De procedure 
om een ge1dstroomberekening uit te voeren is echter nog niet zodanig 
geformaliseerd dat deze in een ERP-systeem kan worden gei"mplementeerd. 
Interpretatie van financiele gegevens (inkomsten en uitgaven) en 
beoordeling van situationele factoren (opportuniteitskosten) door de 
beslisser of aangever van informatie (controller) blijven noodzakelijk. Het 
vaststellen van incremente1e uitgaven is lastig, omdat deze uitgaven ver
schill en tussen beslissingen, organisaties en tijdspanne. In ERP-systemen 
wordt het concept incrementele uitgaven vaak geoperationaliseerd door het 
kostengedrag. Het kostengedrag wordt dan uitgedrukt in relatie tot een 
activiteit, het aantal te produceren producten, het aantal te werken uren, etc. 
Het gedrag van kosten kan vast zijn of variabel. Vaste kosten zijn kosten 
die niet veranderen bij toe- of afname van een activiteit, variabele kosten 
veranderen weI. Deze definitie is echter niet toepasbaar voor het 
ondersteunen van beslissingen. Ste1 dat we een beslissing nemen over het 
accepteren van een order. In de eerste situatie betreft het een order die 1 uur 
capaciteit nodig he eft van een werknemer met een zesmaandscontract. In 
de tweede situatie betreft het een order met een totale werklast van 9 
maanden. Het is duidelijk dat in de eerste situatie de loonkosten van de 
werknemer niet relevant zijn voor de beslissing: 'de werknemer zit er toch'. 
In de tweede situatie ligt het iets anders. Hier kan worden gesteld dat 
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sommige kosten als relevant mogen worden beschouwd, omdat deze 
worden beYnvloed door de beslissing. Met dit eenvoudige voorbeeld laten 
we zien dat de definitie van incrementele kosten als kenmerk van een 
activiteit niet geschikt is voor beslissingsondersteuning. Indien al 
beslissingen in ERP systemen met financiele informatie worden 
ondersteund, wordt vaak dezelfde methodiek toegepast als bij de meeste 
modellen uit de Operational Research (OR). Hier wordt dit probleem vaak 
opgelost door de incrementele kosten per beslissing expliciet te maken. Met 
andere woorden: per beslissing wordt gedefinieerd welke kosten (en 
opbrengsten) zullen toenemenlafnemen als gevolg van een beslissings
alternatief. Deze oplossing is niet echt werkbaar omdat dit leidt tot een 
explosie aan kostenlbeslissingscombinaties wanneer men meerdere beslis
singen in een ERP-systeem wil ondersteunen. Om deze reden pleiten wij 
ervoor het kostengedrag te modelleren op basis van de contracten die een 
organisatie heeft met zijn toeleveranciers (zie ook Theeuwes en 
Adriaansen, 1994). Indien een beslissing nu effect heeft op de aanwending 
van een productiemiddel, ontstaan er pas relevante uitgaven op het moment 
dat door deze beslissing extra productiemiddelen bij een toeleverancier 
moeten worden besteld en dus betaald. We komen hier nog op terug. 

Incrementele uitgaven zijn verder moeilijk te bepalen omdat deze athanke
lijk zijn van de interactie tussen beslissingen. Stel dat een product op de 
lange termijn verliesgevend blijkt te zijn (bijvoorbeeld op basis van een 
Activity-Based Costing calculatie), terwijl hetzelfde product de hoogste 
bijdrage op de bottleneck blijkt te hebben. Dit betekent dat de beslis
singsinformatie voor de korte termijn aangeeft er zoveel mogelijk van te 
produceren, terwijl de beslissingsinformatie voor de lange termijn aangeeft 
het product af te stoten. Maar wanneer begint die lange termijn nu 
eigenlijk? John Shank zegt in dit verband: ' ... When does the long run 
happen? What morning do you get up and say, today's the long run, now 
I'm going to do something about that loser?' (Kaplan et at., 1990). Er 
bestaat dus een interactie tussen beslissingen. Een serie van onathankelijk 
van elkaar genomen beslissingen kan heel anders uitpakken dan een serie 
beslissingen die als een geheel worden gezien. 

De huidige bedrijfs-economische theorieen houden geen rekening met dit 
effect. De beoordeling van een beslissing en de relevante economische 
effecten hangt af van de aanwezige opportunities. Deze opportunities 
kunnen inzichtelijk worden gemaakt door beslissingen aan langere 
termijnplannen te relateren. Deze mogelijkheid bespreken we hier niet 
verder. We verwijzen hiervoor naar Verdaasdonk (1999) en Verdaasdonk 
en Wouters (1999, 2001) 
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1.3.2.2 Probleem 2: Opslag van financiele data 

De wens om financiele informatie voor het ondersteunen van beslissingen 
uit informatiesystemen te halen openbaart nog een tweede probleem. Dit 
probleem betreft de aanwezigheid van de juiste financiele data in de 
systemen en de manier waarop deze data uit de systemen kunnen worden 
gehaald. Naar de opslag van financiele data is al veel onderzoek gedaan. 
Bij het onderzoek van de financiele informatiesystemen kan een 
onderscheid worden gemaakt in een Amerikaanse en een Duitse stroming. 

De Amerikaanse stroming wordt al ongeveer twintig jaar geleid door de 
ideeen van William E. McCarthy. In het begin van zijn onderzoek naar 
financiele informatiesystemen trof McCarthy louter systemen aan met in 
het hart het grootboek als centraal registratiesysteem. McCarthy karak
teriseerde deze systemen als voIgt: 
• data aangaande economische transacties en objecten worden 

geregistreerd volgens het grootboekstelsel. Het rekeningenstelsel is dus 
het basis c1assificatieschema voor financiele data; 

• aIle economische transacties en objecten worden in monetaire termen 
gemeten; 

• gelijkheid in boekingen moet worden gehandhaafd (debet is credit); 
• gelijke transacties en objecten worden geaggregeerd in de tijd en op 

segmenten. 

McCarthy (1980) beschreef de volgende tekortkomingen van het systeem 
bezien vanuit een manager: 
• de dimensies zijn te beperkt. De meeste financiele registraties worden 

uitgedrukt in geld. Dit sluit multi-dimensionele vragen ten aanzien van 
productiviteit, prestatie en betrouwbaarheid uit; 

• de gehanteerde classificatieschema's zijn niet voor aIle doeleinden 
geschikt. Vaak moeten essentiele data-elementen worden weggelaten, 
waardoor het inzicht in de financiele transacties voor niet-financieel 
specialisten wordt vertroebeld; 

• het niveau van aggregatie is te hoog. Financiele data worden gebruikt 
door een grote varieteit aan beslissers. Iedere beslisser heeft behoefte 
aan een eigen informatieset, afhankelijk van persoonlijkheid of besluit
vormingsstijl. Om deze reden zouden data geregistreerd moeten worden 
in hun meest elementaire vorm en zou aggregatie pas bij gebruik moeten 
worden uitgevoerd; 

• de mate van integratie met andere delen van de organisatie is beperkt. 
Hierdoor worden financiele data elders in de organisatie vaak apart 
geregistreerd. Dit leidt tot inconsistentie en redundantie in informatie. 
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Op basis van bovengenoemde knelpunten en de behoefte om financiele 
informatie voor de gehele organisatie beschikbaar te maken ontwikkelde 
McCarthy een theorie voor een geintegreerde registratie van financiele en 
niet-financiele data. Deze theorie, uitgebeeld in een Entity-Relationship 
(ER) model wordt het REA (Resource - Event - Agent) model genoemd 
(McCarthy, 1979, 1982). Het REA-model neemt business events als 
uitgangspunt voor registratie. Het model be staat uit een drietal kern
'entiteiten'. Deze zijn: resource, event en agent. Een event wordt gedefi
nieerd als een transactie. Deze transactie heeft altijd een effect op een 
resource. Deze relatie wordt een flow-relatie genoemd. Iedere event heeft 
een relatie naar een andere event. Deze relatie wordt een duality genoemd. 
Iedere event staat altijd onder beheer van een persoon of groep van 
personen: de zogeheten agent. De relatie tussen de agent en de event wordt 
responsability genoemd. Het REA-model pretendeert het grootboek als 
centraal registratiesysteem overbodig te maken. Aile transacties die 
normal iter in een grootboek worden verwerkt kunnen ook in het REA
model worden verwerkt. Het grootboek verwordt hiermee tot een 
applicatie, in plaats van een basisregistratiesysteem. Deelinformatie kan uit 
het model worden afgeleid. Zo kan bijvoorbeeld de post debiteuren worden 
bepaald door te vragen naar de verkoop-events die nog geen duale relatie 
hebben naar een betalings-event. McCarthy heeft aangetoond dat het REA
model in staat is op een eenvoudige wijze diverse financiele dwars
doorsneden te maken, inc1usief de traditionele financiele overzichten 
(balans en winst- en verliesrekening) volgens de US GAAP. Het REA 
model is echter niet bedoeldlgeschikt voor het aanleveren van beslissings
informatie. Als voornaamste reden noemen we hier het feit dat het REA 
model geen inzicht geeft in de beinvloedbaarheid van inkomsten en 
uitgaven als gevolg van een beslissing. Het REA model registreert 
uitsluitend gebeurtenissen zoals deze hebben plaatsgevonden in het 
verleden. Voor een goede Nederlandstalige beschouwing over het REA
model verwijzen wij naar Bollen (1999). 

Het REA-model wordt momenteel niet expliciet toegepast in ERP
systemen. De basisgedachte voor dataregistratie in het REA-model en in 
ERP systemen is echter dezelfde: een zo breed mogelijke toegankelijkheid 
van geregistreerde data voor specifieke doelstellingen. Het voordeel van 
REA is met name de eenduidige manier om financiele data op te slaan en te 
benaderen. Hierdoor wordt redundantie in financiele data voorkomen. Zo'n 
universele data-opslagtheorie ontbreekt momenteel als basis voor de ERP
systemen. Een universele data-opslagtheorie is noodzakelijk om een goede 
informatievoorziening mogelijk te maken. Te veel vindt het modelleren van 
data op een ad hoc basis plaats. Dit kan misschien lei den tot een bruikbare 
oplossing voor specifieke informatiebehoeften, maar leidt altijd tot proble
men zodra deze informatiebehoeften wijzigen. Dan blijkt vaak dat de juiste 
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data niet worden geregistreerd of niet benaderd kunnen worden. Het REA
model geeft nu een goede aanzet voor het ontwikkelen van een data
opslagtheorie. In het kader van het gebruik van financiele informatie voor 
beslissings-ondersteuning betekent de afwezigheid van een data
opslagtheorie een absolute beperking om informatievoorziening mogelijk te 
maken. Ten aan-zien van deze functionaliteit valt voorlopig dan ook niet 
vee I van ERP-systemen te verwachten. 

De Duitse stroming wordt met name geleid door Riebel. De methode die is 
ontwikkeld, wordt in het Duits aangeduid met 'Grundrechnung'. Het ver
trekpunt voor het onderzoek naar een alternatief registratiesysteem is ook 
hier de constatering dat financiele verslaglegging met behulp van de 
systematiek van het grootboek zijn beperkingen heeft. Deze beperkingen 
kwamen naar voren toen het financiele prestatiemeetsysteem van Riebel 
(Einzelkosten- und Deckungsbeitragsrechnung) niet de gewenste financiele 
data uit het grootboek kon krijgen. Grundrechnung is een methode die 
bestaat uit een viertal registratieregels (Riebel 1994): 
• geen heterogene classificatie of samenvoeging van elementen die 

specifiek voor een applicatie zijn bedoeld; 
• geen arbitraire verdeling of allocatie van financiele data; 
• registratie van de kleinst mogelijke data-elementen; 
• classificatie van data met aile belangrijke attributen. 

De regels van de Grundrechnung moeten meer worden opgevat als 
richtlijnen om financiele data te registreren, en niet zozeer als een compleet 
registratiemodel (zoals het REA-model). Sinzig (1983, 1994) heeft de 
ideeen van Riebel gebruikt bij een ontwerp van een relationele database 
voor een specifiek bedrijf. Inmiddels hebben Riebel en Sinzig de 
volwassenheid van het model aangetoond: de methode is operationeel in 
SAP R2 (Riebel et al. 1992). Zoals eerder vermeld in deze bijdrage 
beschrijven Israelsen en Reeve dat de prestatiemeettechniek 'Einzelkosten
und Deckungsbeitragsrechnung' ook is geImplementeerd in SAP R3. SAP 
is, voor zover bekend, het enige ERP-systeem dat deze techniek heeft 
geImplementeerd. 

Het belangrijkste verschil tussen het REA-model en de Grundrechnung is 
dat het REA model explicieter is in de data modellering. De ideeen van het 
REA-model en de Grundrechnung vormen wei een goed aanknopingspunt 
om beslissingsinformatie in ERP-systemen onder te gaan brengen. Voor het 
volledige data-model waarmee de geldstroombenadering kan worden 
geImplementeerd in informatiesystemen verwijzen we naar Verdaasdonk 
(1999, 2003). Het model bouwt voort op het REA model. Een van de 
belangrijkste uitbreidingen betreft het zogenoemde contractconcept. Deze 
toevoeging maakt het mogelijk om informatie aan te leveren voor het 
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ondersteunen van beslissingen met financiele informatie. In deze contracten 
kan informatie over de financiele afhankelijkheid van een ondememing, de 
relevante markten en de betreffende condities worden vastgelegd. 
Hieronder zullen we beschrijven welke informatie minimaal in een 
dergelijk contract moet worden vastgelegd. 

1.3.2.3 Contractinformatie 

De bedoelde contractinformatie gaat over overeenkomsten die in het 
veri eden zijn aangegaan met toeleverancierslklanten waarin gerealiseerde 
en mogelijk toekomstig te realiseren overdracht van dienstenlproducten zijn 
vastgelegd. We refereren hier aan de toestandsafhankelijke en toestands
onafhankelijke data (Bertrand et aZ. 1990). Toestandsonafhankelijke 
contracten betreffen overeengekomen condities waarvoor organisaties 
onderling dienstenlproducten mogelijk willen ruilen. Het betreft hier 
informatie aangaande prijsafspraken, hoeveelheden, en levercondities van 
grondstoffen, uitzendkrachten, capaciteit inhuur, etc. Een specifiek voor
beeld hiervan is een raamcontract afgesloten met een toeleverancier. De 
toestandsafhankelijke contracten betreffen gerealiseerde overeenkomsten 
waarin een specifieke ruil is vastgelegd met bijbehorende condities. Deze 
ruil kan in het veri eden, heden, maar ook in de toekomst liggen. Het 
belangrijkste kenmerk is dat de organisatie (binnen specifieke opzeg
condities) 'er aan vast zit'. Voorbeelden hiervan zijn een contract met een 
open einde afgesloten met een personeelslid jaren ge1eden, een contract 
aangaande de koop van een machine, of een verkoopcontract afgesloten 
met een klant. Met de toestandsonafhankelijke contractdata zijn we in staat 
incrementele inkomsten en uitgaven te bepalen ten aanzien van 
beslissingen. Incrementele inkomsten en uitgaven zijn dan hier gerelateerd 
aan de nieuw te realiseren contracten die ten gevolge van de beslissing 
moeten worden aangegaan. Het informatiesysteem kan nu deze financiele 
consequenties bepalen door gebruik te maken van de toestands
onafhankelijke contract data. Ieder contract wordt verder gekenmerkt door 
de reactietijd, de economische binding en het onderwerp. Zie ook onze 
eerdere beschouwing hierover. 

Het werken met contracten als basis voor het registreren van financiele 
gegevens levert verschillende voordelen op. Allereerst zijn de basis finan
ciele data op een plaats geregistreerd. In dit systeem vormen de contracten 
de oorsprong van alle financiele gegevens (basis registratie). Op basis van 
de contractinformatie kunnen alle overige (financiele) gegevens worden 
afgeleid. Hierdoor is het onderhouden van de financiele data in een systeem 
vee I eenvoudiger. Redundantie van data wordt hiermee voorkomen. 
Natuurlijk is het wei mogelijk afgeleide data voor een specifieke doel-
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stelling op te slaan. Als voorbeeld wordt hier genoemd het opslaan van 
kostprijsinformatie bij een productldienst. 

1.4 Siotbeschouwingen 

We hebben gezien dat de geldstroombenadering bij operations 
management-besIissingen nadrukkelijk het relevante kosten beginsel 
centraal stelt en besIissingsondersteuning op basis van integrale kosten 
verwerpt. We hebben gezien in paragraaf 1.2 dat dit standpunt prima is te 
verankeren in de bedrijfseconomische theorie en dat dit zeIfs in lijn is met 
het modeme Value Based Management denken. Natuurlijk is deze 
boodschap door de jaren heen ook uitgevent aan de praktijk, zowel in 
Iogistieke vakbladen als vakbladen voor controllers. We willen u enkele 
titeIs van dit type publicaties niet onthouden; ze zijn eerder in dit artikel 
nog niet aan de orde geweest. Wouters publiceerde in het Tijdschrift voor 
Inkoop en Logistiek een bijdrage onder de titel "Logistiek tot (w)elke 
prijs?" (Wouters 1992). Corbey volgde in 1996 in hetzeIfde tijdschrift met 
het artikel getiteld "Beslissen op basis van logistieke geldstromen, mag 
dat?" (Corbey 1996). De doeIgroep werd bestookt met titels als "Hoe 
kunnen de logistieke manager en de controller elkaar (be)grijpen? (Wouters 
1993), en "Waarom rekenen managers met vaste kosten?" (Wouters 1992). 
En laten we Jacques' Engelstalige bijdrage niet vergeten! (Theeuwes en 
Adriaansen 1994). 

Hoewel prima verankerbaar in de bedrijfseconomische theorie, we hebben 
toch ook gezien in dit hoofdstuk dat het consequent toepassen van de 
geldstroombenadering niet eenvoudig is in de praktijk. Niet aileen vanuit 
de conceptueIe kant (zie paragraaf 1.3.1) maar vooral ook vanuit de 
informatievoorziening en -systemen, hetgeen paragraaf 1.3.2 indringend 
ill ustreert. 

Het is bepaald niet zo dat de problemen zijn opgelost en Jacques dus met 
een gerust hart met emeritaat kan gaan. Nee, wij denken dat juist in een 
Faculteit Technologie Management dit type ontwerpgericht (en praktijk
gericht) onderzoek een vooraanstaande plaats moet innemen als het om de 
invulling van de bedrijfseconomische component van onderwijs en 
onderzoek gaat. 

Maar, dit is zorg voor anderen. Hooggeleerde promotor, wij danken u voor 
aile goede zorgen en wensen u een lang en gelukkig (en welverdiend) 
emeritaat! 
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2.1 Inleiding 

Zoals menig auteur in dit boek werd ik in juli 2002 benaderd om een artikel 
te schrijven in het liber amicorum voor Jacques Theeuwes. Mijn eerste 
reactie was een zeer enthousiaste reactie, zonder mij daarbij te realiseren 
waarover ik zou willen schrijven. 'Je moet wei iets te me1den hebben', zou 
Jacques mij hebben toegefluisterd, als hij geweten zou hebben dat er iets 
zou worden geschreven. En met die woorden in mijn achterhoofd ben ik 
nagegaan wat er de afgelopen 15 jaar veranderd is in het onderwijs bedrijfs
economie voor de technisch bedrijfskundigen onder leiding van de nu 
helaas afscheid nemende hoogleraar Jacques Theeuwes. Dit wordt mij niet 
aileen ingegeven doordat onderwijs mij meer boeit dan onderzoek, maar 
ook doordat Jacques naast zijn belangstelling voor onderzoek altijd een 
hoogleraar is geweest en het onderwijs bedrijfseconomie heeft bekeken 
vanuit een bedrijfskundige bril. In zijn intreerede (Theeuwes, 1987) gafhij 
al aan een groot voorstander te zijn van een ontwikkeling van een bedrijfs
kundige bedrijfseconomie, op basis van een multi-disciplinaire analyse van 
bestuurlijke vraagstukken in organisaties. Deze ontwikkeling heeft zijn 
vorm gekregen in het onderwijs zoals dat op dit moment wordt gegeven aan 
de Technische Universiteit Eindhoven. 

In dit artikel wordt eerst ingegaan op de re1atie tussen bedrijfseconomie en 
bedrijfskunde. Vervolgens wordt het onderwijs bedrijfseconomie aan de 
Technische Universiteit Eindhoven beschreven. De paragrafen 2.3 tot en 
met 2.5 gaan met name om het bedrijfseconornisch onderwijs aan de studie
richting Technische Bedrijfskunde, in paragraaf 2.6 wordt een uitstapje 
gemaakt naar het bedrijfseconomisch onderwijs voor de andere studie
richtingen. Ten aanzien van het onderwijs voor de studierichting Tech
nische Bedrijfskunde zal duidelijk worden dat de relatie tussen bedrijfs
economie en bedrijfskunde de vorm he eft gekregen, die Theeuwes voor 
ogen had in 1987. In de slotparagraaf zal worden aangegeven op welke 
wijze binnen de studierichting Technische Bedrijfskunde aan de TU/e is 
getracht om onderzoeksresultaten te koppel en aan het onderwijs voor de 
sectie Bedrijfseconomie, waar hij ve1e jaren leiding aan gegeven heeft. 

2.1 Bedrijfseconomie en bedrijfskunde 

De bedrijfseconomie is een onderdeel van de economische wetenschap. Zij 
probeert verschijnselen in en rondom bedrijven te verklaren en daaruit in 
vee I gevallen voorspellingen te doen. Soms geeft ze aan hoe het best vanuit 
economisch perspectief kan worden gehandeld. Binnen het vakgebied zijn 
daartoe ve1e methoden en technieken (instrumenten) ontwikkeld, die zich 
richten op keuzevraagstukken van economische aard binnen een bedrijf. 
Enerzijds zijn deze instrumenten ontwikkeld op basis van theoretisch 
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inzicht, anderzijds op basis van generalisaties van in de praktijk opgedane 
inzichten. Deze instrumenten zuIlen telkens aan verandering onderhevig 
moeten zijn als gevolg van vernieuwd theoretisch inzicht en nieuwe 
praktijkervaring. De industriele revolutie, de massaproductie, de wereld 
waar het aanbod de vraag schept is voorbij. Dienstverlening, seriegrootte 1, 
een wereld waar de vraag het aanbod bepaaIt, zijn de nieuwe omgeving 
waarin het bedrijfsleven opereert. Kaplan (1984) stelde reeds enkele 
decennia terug vast dat de toenmalige bedrijfseconomische instrumenten, 
weIlicht niet meer geschikt waren voor de hedendaagse bedrijven. 
Permanent onderzoek naar nieuwe instrumenten en hun toepasbaarheid is 
van belang, alsook een permanente vernieuwing van het onderwijs hierin. 
Instrumenten die een kostprijs berekenen voor een product, uitgaande van 
massaproductie en waarbij het bedrijf slechts een enkel product maakt, zijn 
wei leuk en eenvoudig. Daarbij wordt de kostprijsproblematiek in een 
hedendaags bedrijf ontlopen, waarbij men meerdere producten maakt in 
verschiIIende seriegroottes en in andere seriegroottes uitlevert in andere 
verpakkingen, aan verschiIIende klanten met andere klanteneisen inzake de 
service die geboden dient te worden. 

In het algemeen kan men steIlen dat nieuwe instrumenten beter toepasbaar 
zijn, als daarmee het economisch handel en binnen het bedrijf zodanig 
wordt ondersteund, dat een betere uitkomst wordt verkregen dan zonder de 
toepassing van deze instrumenten. Een betere uitkomst bij het nemen van 
beslissingen inzake keuzevraagstukken kan niet aileen vanuit economisch 
perspectief worden beschouwd. Ook sociale, juridische, psychologische, 
technische en maatschappeIijke aspecten zijn van belang. Dit betekent dat 
we de instrumenten als gevolg het bedrijfseconomisch handel en niet los 
moeten zien van andere perspectieven. Met andere woorden, keuze
problemen zijn niet het eigendom van de bedrijfseconomische wetenschap. 
Kiezen uit aiternatieven is besturen (Bemelmans, 1998). Het besturen van 
een bedrijf omvat aIle aspecten die nodig zijn om een bedrijf doelgericht te 
laten werken en om aIle werkzaamheden die worden verricht op elkaar en 
op de doelen van het bedrijf aan te laten sluiten. AIle aspecten komen met 
name in de bedrijfskunde als toegepaste wetenschap aan de orde. 

De bedrijfskunde heeft als taak om uit de verschiIIende wetenschappen die 
instrumenten te kiezen die kunnen bijdragen aan het doelgerichter werken 
van het bedrijf. Zij kan dit niet doen zonder de bedrijfseconomische 
instrumenten. De bedrijfseconomie kan geen instrumenten ontwikkelen 
zonder te kijken naar de bestuurIijke vraagstukken en aIle aspecten die 
daarbij een rol spelen. Dit pleit zoals Theeuwes reeds in zijn oratie opmerkt 
voor een bedrijfskundige bedrijfseconomie. In het onderwijs op de TU/e 
wordt daar duidelijk invuIIing aan gegeven. 

46 



Bedrijfskundige Bedrijfseconomie: Het bestaat! 

Het is niet eenvoudig en ook niet de bedoeling van deze bijdrage om al het 
bedrijfseconomisch onderwijs op aIle universiteiten met eIkaar te vergelij
ken. Overigens zijn daartoe de visitatiecommissies in het leven geroepen. 
Naar mijn mening is weI bij de inrichting van het bedrijfseconomisch 
onderwijs op de TU/e duidelijk gekozen voor een model waarbij de 
ontwerpgerichte wetenschap van ingenieurs vooropstaat. En dat betekent 
voor het onderwijs een duidelijke keuze voor bijvoorbeeld het niet diep 
ingaan op financial accounting vraagstukken. De exteme verslaggeving 
wordt overgelaten aan faculteiten die zich richten op bedrijfseconomisch 
onderwijs voor de niet-ingenieurs. Ingenieurs zullen meer te maken hebben 
en krijgen met bedrijfseconomische keuzevraagstukken rondom het 
ontwerp en gevolgen van hun ontwerp. Dit geIdt dan voor het (her-) 
ontwerp van zoweI producten als processen. 

2.3 Bedrijfseconomisch onderwijs Ie jaar aan de TUfe 

Bij het opzetten van een onderwijsprogramma hoop je dat de studenten een 
groot aantal theorieen, methoden en technieken, alsook vaardigheden leren, 
die ze later tijdens hun carriere kunnen gebruiken en toepassen. Bij die 
kennistransfer zal men trachten zoveel als mogeIijk aan te sluiten bij die 
praktijk, welke de studenten later zuHen gaan tegenkomen. Dit is ook het 
uitgangspunt geweest bij de opzet van het huidige bedrijfseconomische 
onderwijsprogramma bij de faculteit Technologie Management te 
Eindhoven, studierichting Technische Bedrijfskunde. 

De rode draad in het onderwijs bij deze studierichting is de inrichting en 
beheersing van technische productieketens voor producten en/of diensten. 
Het bedrijf wordt als een voortbrengingssyteem beschouwd, ingeklemd 
tussen een inkoop-, een verkoop- en een vermogensmarkt (zie figuur 2.1). 

C'nd~cnltng 

Figuur 2.1: het voortbrengingssyteem 

47 



Waarde en waardering van bedrijfseconomische informatie 

Via de inkoopmarkt worden productiemidde1en aangeschaft, die zijn te 
beschouwen als dragers van de productiefactoren. Deze zijn voor het 
bedrijf de input voor de uitvoering van het voortbrengingsproces. Het 
voortbrengingsproces mondt uit in een product dat aan de afzetmarkt wordt 
verkocht. Deze goederenstroom leidt tot een operationele geldstroom 
vanuit de afzetmarkt via de bankrekening van het bedrijf naar de inkoop
markt. Omdat de operationele geldstroom niet gelijktijdig en in dezelfde 
omvang stroomt, ontstaat er behoefte aan een financiele geldstroom die via 
de vermogensmarkt loopt. Dit kan het gevolg zijn van zowel een overschot 
als een tekort aan operationele geldstroom. Dit model wordt als basis 
gebruikt voor het bedrijfseconomisch onderwijs. 

In het eerste jaar van de studie worden de diagnosevraagstukken centraal 
gesteld. Het gaat vanuit het beschreven model dan om diagnose
vraagstukken die betrekking hebben op de prestaties in de geld- en 
goederenstromen. Het gaat om vraagstukken die zich incidenteel voordoen, 
ze zijn vergelijkbaar met de diagnosevraagstukken in de geneeskunde. De 
efficiency in het voortbrengingsproces kan laag zijn in verhouding tot de 
concurrentie, welke men kan bepalen aan de hand van kostprijzen. Het 
vraagstuk inzake assortimentskeuzes kan met behulp van Activity Based 
Costing worden opgelost. Verlies- en winstcijfers kunnen aanleiding zijn 
voor nader onderzoek naar de efficiency en effectiviteit van het voort
brengingssyteem. Overigens wordt via het geldstroommodel de studenten 
snel geleerd, wat de werkelijke waarde van het winstcijfer is (afgeleid uit 
de waardering van de goederenstroom) en de werkelijke waarde van het 
hebben van een sal do op de bankrekening (afgeleid uit een operationele 
geldstroom, indien geen mutaties zich voordoen in de financiele 
geldstromen). 

Duidelijk zal zijn dat vanuit een bestuurlijk vraagstuk (in het eerste jaar een 
diagnosevraagstuk) de bedrijfseconomische instrumenten worden bespro
ken. Voor de bestuurlijke vraagstukken wordt teruggevallen op cases uit de 
praktijk. Daar waar de technieken dienen te worden geoefend vallen we 
terug op de bekende sommen uit de handboeken. Het gebruik van cases, 
ook in het eerste jaar, is met name van belang omdat we vanaf het begin 
van de studie willen bereiken dat de studenten niet het idee krijgen dat 
bedrijfs-economie een verzameling is van trucjes en rekensommetjes. 
Bedrijfs-economie moet worden bezien vanuit een bredere context. In het 
eerste jaar is tevens een casus opgenomen die vanuit aile disciplines in de 
faculteit wordt besproken. Hiermee bereiken we binnen de faculteit dat 
studenten kennismaken met de multidisciplinaire wetenschap bedrijfs
kunde. Een initiatief van prof. dr. Theeuwes in zijn tijd dat hij ook 
opleidingsdirecteur was van de studierichting Technische Bedrijfskunde. 
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Naast een eigen dictaat wordt het boek van Zimmerman gebruikt: 
Accounting for Decision Making and Control (Zimmerman, 2002). Een 
boek dat duidelijk relaties legt tussen bedrijfseconomische instrumenten en 
de bestuurlijke vraagstukken. Ret boek wordt ook in het tweede jaar 
gebruikt. 

2.4 Bedrijfseconomisch onderwijs 2" jaar aan de TUfe 

In het tweede jaar wordt het yak Economische Besturing gegeven en bij 
goed gevolg doet men dan het Management Game. In het eerst genoemde 
vak staat de economische besturing (planning en control) van bedrijfs
processen centraal. De principes voor economisch calculeren bij zowel 
investerings-, financierings- en operationele beslissingen worden behan
deid. Voor de economische beheersing van de bedrijfsprocessen zijn de 
economische prestaties en de beheersing van de economische variabelen 
relevante onderwerpen die in dit yak worden behandeld. Ret gebruik van 
cases is ook hier gebruikelijk en naast een eigen dictaat, het boek van 
Zimmerman, wordt het boek 'Financieel Management' van C. van Dam en 
Th.van Beek (Dam e.a., 1992) gebruikt. Ook in het laatste boek zien we 
herkenning van het geldstroomdenken terug in het behandelen van onder
werpen die betrekking hebben op bijvoorbeeld investeringsbeslissingen. 

Ret management game is een simulatie van een managementsituatie. De 
deelnemers werken in een groep van maximaal vier studenten samen als het 
managementteam van een wereldwijd opererende ondememing, die zich 
staande moet zien te houden op een oligopolistische markt, die wordt 
gekenmerkt door risico en onzekerheid, concurrentie en tijdsdruk. Ze 
nemen beslissingen op strategisch, tactisch en operationeei niveau op 
gebieden als productietechniek, logistiek, marketing, kwaliteitsbeheersing, 
financiering, human resources management enz. Specifiek voor deze 
simulatie is dat het succes van het spel vooral afhangt van de mate waarin 
het managementteam er in slaagt een coherente reeks beslissingen te 
nemen. Ret spreekt voor zich dat daarbij de nodige aandacht moet worden 
besteed aan de voor de bedrijfskundige ingenieur essentiele vaardigheid om 
het instrumentarium van de verschillende disciplines tot een effectief en 
efficient geheei samen te voegen. 

In het tweede jaar van de studie moeten studenten ook een 'groepsproject' 
uitvoeren in de echte praktijk. In een bedrijf moeten zij hun opgedane 
kennis in de bedrijfskunde gaan toepassen onder begeleiding van een 
docent. De opdracht is hierbij om vanuit de knelpunten die een bedrijfheeft 
of ervaart een goede probleemformulering tot stand te brengen alsook een 
eerste analyse van dit probleem. Rier wordt men geconfronteerd met het in 
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kaart brengen van bestuurlijke vraagstukken, de analyse en dat veeIal 
problemen vanuit meerdere disciplines moeten worden benaderd. 

2.5 Bedrijfseconomisch onderwijs 3" en 4" jaar aan de TUE 

In het derde en vierde jaar mag men keuzevakken volgen, althans in de 
huidige structuur. Vanuit de bedrijfseconomie worden de vakken 
Management Accounting en Financial Management aangeboden. In het yak 
Management Accounting worden de behandelde economische principes en 
calculatiemethodes uitgediept en verwerkt tot praktische toepassingen voor 
verschillende beslissingen. In het bijzonder gaat het om de toepassing van 
Management Accounting technieken bij (middel)grote industriele bedrijven 
met een complexe product/processtructuur. De volgende onderwerpen 
komen aan bod: uitgangspunten bedrijfseconomische beslissingscaIculaties, 
theorie en praktijk van management accounting, management accounting 
en logistiek, management accounting en marketing, management 
accounting en techniek, management accouning en organisatiekunde. Met 
andere woorden er wordt ingegaan op het onderkennen en ondersteunen 
van beslissingen met behulp van bedrijfseconomische informatie. De 
ondersteunende rol van bedrijfseconomische informatie in de primaire 
bedrijfsfuncties staat centraal. Het gaat erom een beslissingsprobleem goed 
te begrijpen vanuit verschiIIende disciplines. 

Naast het yak Management Accounting wordt ook het yak Financieel 
Management aangeboden. Doel van dit yak is de actuele problematiek 
binnen financieel management, waarmee een bedrijfskundige in de onder
neming kan worden geconfronteerd, te analyseren en te structureren, 
zodanig dat een financieel verantwoorde afweging tussen de toekomstige 
rentabiliteit en het daaraan verbonden risico mogeIijk wordt. De 
onderwerpen zijn o.a.: economische waarde c.q. aandeelhouderswaarde als 
doelstelling van de ondememing; theorieen over het afwegen van 
rendement en risico, waaronder de agency theorie, modeme portefeuiIIe
theorie (MPT), Capital Asset Pricing Model (CAPM) en optietheorie 
(OPT); financieIe verslaggeving en analyse; financiele strategie en plan
ning; werkkapitaalbeheer, capital budgeting, het aantrekken en alloceren 
van vermogen; vermogenskosten; financiele instrumenten en intemationaal 
financieel management. 

De werkvormen in beide vakken zijn gebaseerd op zelfstudie en een actieve 
toepassing van de Iiteratuur op cases. In de colleges worden cases en de 
literatuur- of bedrijfsopdracht behandeld en wordt de literatuur bediscus
sieerd. 
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Maar ''the proof of the pudding is in the eating". De meeste opleidingen 
hebben wei een boek als dat van Zimmerman en artikelen en cases, maar 
kunnen de studenten het in de praktijk toepassen? Naast de genoemde 
praktijkopdrachten in het eerste, tweede jaar krijgt dit een bijzondere 
aandacht tij dens de afstudeeropdracht. 

Tijdens hun afstudeerproject van 6 tot 8 maanden ful1 time in de praktijk 
krijgen studenten echte en complexe beslissingsproblemen te analyseren en 
bedrijfseconomisch te beoordelen. De kwaliteit van het werk voor het 
bedrijf wordt door de bedrijfsbegeleiders tijdens en na afloop van de 
projecten uitvoerig teruggekoppeld naar de universiteitsbegeleiders. De 
twee universiteitsbegeleiders zijn altijd uit verschillende disciplines 
afkomstig. De beoordeling van het afstudeerwerk wordt bepaald door de 
inhoudelijk analyse en het probleemoplossend vermogen van de student, 
maar eveneens door de manier waarop de student zijn kennis kan 
toepassen: zich echt verdiepen in de omstandigheden waarin zijnlhaar 
oplossing moet worden toegepast, draagvlak en acceptatie voor oplossingen 
creeren, luisteren en overtuigen. Tijdens het afstudeerproject komt het dus 
aan op het in de praktijk combineren en toepassen van bedrijfseconomische 
kennis en kennis uit niet-economische disciplines. Dit blijkt voor de 
betrokken bedrijven vaak zeer nuttig. 

2.6 Bedrijfseconomisch onderwijs voor de niet-bedrijfskundigen 

Behalve het onderwijs voor de studierichting Technische Bedrijfskunde 
verzorgt de sectie Bedrijfseconomie ook bedrijfseconomisch onderwijs 
voor al1e andere technische faculteiten van de TU/e. Voor deze studie
richtingen is het denken in accounting termen niet zo van belang. De 
wereld van 'engineers' is niet die van de control1er in het bedrijfsleven. 
Vraagt men aan een ingenieur wat 2 + 2 is, dan zal hij antwoorden 4; 
dezelfde vraag zal door de controller worden beantwoord met een vraag in 
de vorm van: 'wat wilt u dat eruit komt?'. Dit verschil in denken zal ook 
niet te overbruggen zijn en het zijn ook niet de vragen die de ingenieurs 
bezig houden. Maar 'engineering' zander economie heeft ook geen beteke
nis. Immers het gaat niet al1een om de vraag: 'Will it work?', maar ook om 
de vraag: 'Will it pay?'. De laatste vraag is de basic economische vraag 
voor elk ontwerp dat door ingenieurs wordt gemaakt. De Accreditation 
Board for Engineering and Technology (ABET) zegt terecht dat 
engineering 'is the profession in which a knowledge of the mathematical 
and natural sciences gained by study, experience, and practice is applied 
with judgement to develop ways to utilize, economical1y, the materials and 
forces of nature for the benefit of mankind'. In deze definitie worden 
duidelijk de economische aspecten van 'engineering' benadrukt. 
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Voor de sectie Bedrijfseconomie betekende het voorafgaande dat een 
manier moest worden gevonden om benodigde kennis over te dragen in
zake bedrijfseconomisch handelen voor ingenieurs. Daarbij niet de nadruk 
leggende op de accounting vraagstukken, maar vee I meer op vraagstukken 
die betrekking hebben op beslissingen nemen in een vroeg stadium van het 
ontwerp en herontwerp van processen en producten. Er is gekozen voor het 
vak 'Engineering Economy', met als leidraad het boek 'Engineering 
Economy', van W. Sullivan e.a. (Sullivan e.a., 2002). Ais onderwerpen 
worden in het college behandeld: de systematische evaluatie van de econo
mische aspecten van de voorgestelde ontwerpoplossingen, lifecyc1e cost, 
costdriven design, technieken om kostenschattingen te maken tijdens het 
ontwerpproces, target-costing, hergebruik, projectbeheersing etc. Met 
andere woorden onderwerpen, die met name in de praktijk van de toe
komstige ingenieurs een grote rol zullen spelen. 

Het vak is als keuzevak opgenomen in het curriculum van de technische 
faculteiten, waarbij reeds vele jaren een grote belangstelling van studenten 
kan worden waargenomen. Per jaar zijn er ongeveer 300 studenten die in 
dit vak examen doen. Het belang van dit vak wordt nog eens benadrukt 
door bijvoorbeeld de faculteit Bouwkunde die het vak in enigszins gewij
zigde vorm heeft verplicht gesteld komende jaren voor haar studenten (250 
studenten in het derde jaar). Het bedrijfseconomisch onderwijs heeft ook 
hier haar fundamenten goed verankerd. 

2.7 Bedrijfseconomisch onderwijs en onderzoek 

In het onderwijs is behoefte aan goed materiaal. In de eerste jaren van de 
studie geeft een boek als dat van Zimmerman voldoende uitwerking aan 
beslissingsondersteuning. Maar voor meer diepgang en echte praktijkcases 
van beslissingsondersteuning is veel minder goed materiaal voorhanden. 
Resultaten uit onderzoek worden dan ook uitvoerig in de vakken gebruikt. 

De sectie Bedrijfseconomie heeft de laatste jaren vee! onderzoek op het 
terrein van beslissingsondersteuning gedaan en hierover gepubliceerd in 
wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. Er is daarbij vee 1 samen
gewerkt met onderzoekers uit het vakgebied Operations Management. De 
resultaten zijn voor een deel ook in tijdschriften van dat vakgebied 
gepubliceerd. 

Het onderzoek van de sectie Bedrijfseconomie is de laatste jaren vooral 
gericht geweest op ondersteuning van beslissingen in Operations 
Management. De lijn hiervoor is door prof. dr. J.A.M. Theeuwes in zijn 
intreerede uiteengezet. Theeuwes bepleitte bedrijfseconomisch onderzoek 
in muItidisciplinair samengestelde teams en gaf aan dat een facuIteit 
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Technische Bedrijfskunde daartoe goede gelegenheid biedt. Inmiddels zijn 
diverse proefschriften en publicaties in wetenschappelijke tijdschriften ver
schenen. Ook is er gepubliceerd in vaktijdschriften. Met name kunnen hier 
worden genoemd de artikelen van Th.A. van Beek, M.H. Corbey, D.A. van 
Damme, R.M.H. Deitz, C.J.T.M. Kokke, D.R. Muntslag, J.A.M. 
Theeuwes, P.J.A. Verdaasdonk, E.G.J. Vosselman en MJ.F. Wouters in de 
diverse nationale en internationale vakbladen en wetenschappelijke 
tijdschriften. De resultaten gaan in hoofdlijnen over vijf onderwerpen met 
betrekking tot bedrijfseconomische beslissingsondersteuning voor 
Operations Management: 
1. Inrichtingsbeslissingen (investeringsbeslissingen, flexibiliteit, doorloop-

tij d, risicobeheersing, seriegrootte) 
2. Planningsbeslissingen (productieplannen,orderacceptatie) 
3. Bijstellingsbeslissingen (Logistieke Geldstroom Diagnose) 
4. Informatiesystemen voor operationele beslissingen 
5. Gebruik van kosteninformatie (zoals de rol van vaste kosten bij korte 

termijn beslissingen) 

Onderzoek naar beslissingsondersteuning vereist naar onze ervaring een 
nauwe samenwerking met andere disciplines. De bedoeling is immers om 
managers buiten de bedrijfseconomische functies van een organisatie te 
helpen. Dan moet er wei kennis zijn over welke beslissingen in de 
marketing, logistiek, sales, productie, inkoop, etc. genomen worden, welke 
factoren daarbij een rol spelen, en hoe er binnen die functie al wordt 
gewerkt aan beslissingsondersteuning (waarbij dan waarschijnlijk het 
bedrijfseconomisch aspect onderbelicht blijft). 

Permanent onderzoek naar nieuwe instrumenten en hun toepasbaarheid is 
van belang, alsook een permanente vernieuwing van het onderwijs hierin. 
De noodzakelijke samenwerking met andere disciplines, de koppe1ing 
tussen onderzoek en onderwijs, het tot stand brengen van verandering en 
vernieuwing om daarmee een beter resultaat te bereiken, zijn onderwerpen 
die Jacques voor ogen had bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar. 
Ik me en met mijn collega's dat hij daar meer dan volledig in geslaagd is: 
Bedrijfskundige bedrijfseconomie: het bestaat! 
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3.1 Inleiding 

Toen Jacques Theeuwes in 1987 zijn intreerede getiteld ''Naar een 
Bedrijfskundige Bedrijfseconomie" publiceerde was de inhoud ervan voor 
mij veelzeggend (Theeuwes 1987). De gedachte dat de (bedrijfs)economie 
en de Bedrijfskunde een nader te definieren relatie tot elkaar hadden en met 
name de gedachte dat wij daarin zouden kunnen kiezen voor een Bedrijfs
kundige Bedrijfseconomie zoals Theeuwes die omschreef, kwamen mij 
aantrekkelijk voor. Uitvloeisels van de opvattingen van Theeuwes zijn ook 
terug te vinden in het onderwijs aan de Open Universiteit Nederland waar 
hij gedurende een korte peri ode aan verbonden is geweest. In het 
doctoraalvak getiteld "Planning en Control", dat inmiddels door meer dan 
1000 studenten is gevolgd, is een specificatie terug te vinden van de door 
Theeuwes voorgestane Bedrijfskundige Bedrijfseconomie. 

Een van de thema's in de inaugurele rede is het feit dat de Bedrijfskundige 
Bedrijfseconomie zich in een opbouwfase bevindt. Theeuwes pleit voor 
meer theorievorming, met name rond de management accounting, en voor 
meer empirisch onderzoek als voedingsbodem voor die theorievorming. 
Een volgend thema in zijn inaugurele rede, waar hij minder diep op in gaat, 
betreft de ontwerpgerichte benadering die hij plaatst tegen de achtergrond 
van de ingenieursopleiding aan een technische universiteit. Tenslotte krijgt 
de werkverdeling tussen de Technische Bedrijfskunde aan een technische 
universiteit en de Bedrijfskunde aan andere universiteiten aandacht. 

In de peri ode na 1987 is veel gedaan, zowel aan theorievorming als aan 
empirisch onderzoek in de management accounting, onder andere in 
samenhang met andere vakgebieden. Een van de stromingen in opkomst is 
de institutionele benadering, die overeenkomsten vertoont met de Bedrijfs
kundige Bedrijfseconomie, maar ook op punten ervan verschilt. In dit essay 
zal nader worden ingegaan op de vraag of en in hoeverre de institutionele 
benadering een invulling kan vormen van de Bedrijfskundige Bedrijfs
economie zoals Theeuwes (1987) die introduceert. In het verlengde daarvan 
zal worden bezien of de institutionele gedachtegang meer licht kan werpen 
op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de ontwerpgerichte benade
ring. 

3.2 De Bedrijfskundige Bedrijfseconomie 

Hoewel Theeuwes wijst op het feit dat de Bedrijfskundige Bedrijfs
economie in 1987 aan het begin van een ontwikkelingspad staat, geeft hij 
toch enige karakteristieken van deze benadering. Als eerste wijst hij op de 
centrale positie die bestuurlijke vraagstukken binnen organisaties in zijn 
benadering innemen. Diverse wetenschappen kunnen een bijdrage leveren 
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aan het oplossen van die bestuurlijke vraagstukken, de economie is daar 
slechts een van. Andere wetenschappen belichten andere kanten van 
bestuurlijke vraagstukken zoals sociale, technische of maatschappelijke 
aspecten. Daarmee is een tweede karakteristiek van de Bedrijfskundige 
Bedrijfseconomie gegeven, haar expliciet multidisciplinaire aard. Hij zegt 
dan ook dat de Bedrijfskundige Bedrijfseconomie aileen in multi
disciplinair samengestelde teams tot wasdom kan komen. Die multidisci
plinair samengestelde teams hebben in de zienswijze van Theeuwes een 
zware taak. Immers, het vakgebied moet nog een theoretische invulling 
krijgen. Hij stelt voor om die theoretische specificatie langs inductieve weg 
langzamerhand te vormen. Daartoe dienen onderzoekers veelvuldig prak
tijkstudies te verrichten waarbij wij de indruk krijgen, hoewel Theeuwes 
het niet letterlijk zegt, dat hij met name casusgericht onderzoek bedoe1t. 
Die praktijkstudies dienen inzichten op te leveren in samenhangen. Langs 
deze weg ontstaan werkhypothesen die getoetst moeten worden op hun 
algemene geldigheid. Theeuwes wijst er op dat het verkrijgen van alge
meen ge1dige hypothesen voor de Bedrijfseconomie soms een moeilijke 
zaak is en dat vele Bedrijfseconomische theorieen het stadium van 
werkhypothese dan ook nooit zijn ontgroeid. Met de inductieve onder
zoeksstijl is een derde aspect van zijn benadering aangeduid. Als vierde 
wijst hij erop dat de Bedrijfskunde de 'opdracht' van toegepast onderzoek 
meer waarmaakt naarmate zij een grotere bijdrage kan leveren aan het 
oplossen van bestuurlijke vraagstukken. Dit aspect ligt ten grondslag aan de 
ontwerpgerichte benadering. Theeuwes noemt zowel het ontwerpen van de 
organisatie van materiele systemen als het ontwerpen van systemen voor 
planning en beheersing als voorbeeld. Hij gaat in zijn inaugurele rede niet 
verder in op de wijze waarop het ontwerpen in haar werk gaat of op de 
reikwijdte en begrenzingen van de ontwerpgerichte benadering. Bij dit alles 
richt Theeuwes de aandacht met name op de management accounting, 
overigens zonder aan te geven dat deze discipline als de belangrijkste moet 
worden gezien binnen de multidisciplinaire context. 

Gezien de impliciete opdracht die Theeuwes aan de bedrijfseconomie, met 
name de management accounting, geeft, namelijk het gaandeweg invullen 
van de Bedrijfskundige Bedrijfseconomie, is het interessant om anna 2003 
te bezien of er reeds aanwijzingen zijn of het volbrengen van de opdracht 
dichterbij komt. Een van de stromingen die in de afgelopen decennia, onder 
andere binnen de management accounting, voet aan de grond lijkt te 
krijgen, is de institutionele benadering. Gezien het feit dat de institutione1e 
benadering binnen de economie en eveneens binnen de sociologie al lange 
tijd be staat moeten wij deze, althans voor wat betreft haar ontstaansgrond, 
los zien van de discussie over de relatie tussen de Bedrijfskunde en de 
(bedrijfs)economie. Toch kan de institutione1e gedachtegang, in het bijzon-
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der de zogenaamde oud-institutionele stroming, raakpunten hebben met de 
door Theeuwes voorgestane benadering. 

3.3 De institutionele benadering 

Hoewe1 het een hachelijke zaak is om de kenmerken van de institutione1e 
gedachtegang met enige precisie te duiden zullen we hier een poging doen 
om enkele globale aspecten te benoemen. Institutionalisten houden zich bij 
voorkeur bezig met systemen van regels die een coordinerende functie 
hebben en op diverse niveaus samenhang verlenen aan de samenleving 
(Sjostrand 1992). Dergelijke regelsystemen, zoals juridische regels, cultu
rele normen en waarden of organisatorische rege1s, zijn gei"nstitutio
naliseerd in de gedragingen van mensen, groepen, organisaties etc. North 
typeert instituties als "rules of the game" (North 1990, bIz. 4). 

Dat management accounting principes een coordinerende functie hebben 
ligt voor de hand. Scapens (1994) zegt daarover: "The institutional 
framework ( ... ) views accounting practices as institutionalized routines 
which enable organizations to reproduce and legitimate behaviour and to 
achieve organizational cohesion." (Scapens, 1994, p. 301). Management 
accounting mechanismen stemmen de concepten waarin managers over de 
organisatie denken op elkaar af, zij definieren het budgetteringsritme bin
nen een organisatie en zij leveren gemeenschappelijke algoritmen om 
enkele aspecten te noemen. Zoals alle institutionele regels moeten ook 
management accounting principes zich institutionaliseren binnen een 
organisatie. Zij moeten onderdeel worden van de routines en communi
catiepatronen in een organisatie. Burns en Scapens (2000) betogen dat zo'n 
proces van institutionalisering kan plaatsvinden via een geleidelijke 
afstemming op elkaar van formele routines en procedures en de activiteiten 
die in een organisatie worden ondernomen. Hasselbladh en Kallinikos 
(2000) introduceren een model waarbij ideale concepten via mondelinge en 
schriftelijke discussie zich gaandeweg institutionaliseren in een organisatie 
tot gecodificeerde formele routines en procedures. 

Instituties zijn niet gei"soleerd, maar vertonen een gecompliceerde 
samenhang en vormen samen een evoluerend geheel (Duindam en 
Verstegen 2000). Zo zijn er dwarsverbanden te leggen tussen maatschap
pelijke normen en waarden en rechtsregels, tussen normen en waarden en 
accounting principes, tussen groepsprocessen en principes van prestatie
meting etc (Verstegen 2002). Sommige institutionele regels zijn ontworpen 
en bij toepassing geformaliseerd, andere ontstaan informee1 en veranderen 
spontaan. Door empirisch onderzoek, dat tot op heden grotendee1s uit 
gevalsstudies bestaat, wordt gepoogd om de ontwikkelingspaden van 
instituties en de relaties ertussen in bee1d te brengen. Vervolgens wordt 
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geprobeerd om gaandeweg een theoretische basis te destilleren die op haar 
beurt het empirisch onderzoek weer kan richten (Bums en Scapens 2000). 
Het multidisciplinaire karakter van het institutionele onderzoek is daarmee 
duidelijk naar voren gebracht. 

Gezien de grote complexiteit die de institutionele benadering ziet in de 
evoluerende combinatie van instituties kan men zich voorstellen dat het 
aanbrengen van een ordening in de verzameling instituties nuttige diensten 
kan bewijzen. Men kan dan namelijk zoeken naar het aggregatieniveau 
waarop de verschillende instituties functioneren. Williamson (2000) maakt 
zo'n onderverdeling, waarbij hij betoogt dat instituties die op een hoger 
aggregatieniveau functioneren zich langzamer wijzigen dan de instituties 
op een lager aggregatieniveau. Zo zullen culturele waarden en normen en 
constitutionele regels een lagere wijzigingsfrequentie vertonen dan rechts
regels. Op een nog lager aggregatieniveau vinden wij organisatorische 
regels en ook management accounting principes (Verstegen 2002). Aile 
instituties zijn van invloed op de personen binnen een organisatie, maar 
sommige regelsystemen zijn organisatiespecifiek en andere niet. 

Ondanks het feit dat wij enkele ordeningsprincipes voor institutione1e 
regels hebben aangeduid, zoals de snelheid waarrnee regels wijzigen, het 
aggregatieniveau waarop de regels functioneren, de mate waarin regels 
organisatiespecifiek zijn en het al dan niet resulteren in een bewust 
ontwerp, blijft het gehele samenstel van institutionele rege1s te complex om 
in haar geheel te analyseren. Voor een concrete analyse is een nadere 
inperking van de vraagstelling noodzakelijk. Hoewel het niet goed mogelijk 
is om de ontwikkeling van een beperkt aantal regelsystemen te analyseren 
onder de veronderstelling dat de rest constant is, kan wei worden gepoogd 
om de aandacht te richten, bijvoorbeeld door te kiezen voor een specifiek 
perspectief van waaruit de analyse wordt uitgevoerd. Men zou ervoor 
kunnen kiezen om het samenstel van institutione1e regels en de evolutie 
daarvan te bezien vanuit de invalshoek van de beslissers in een organisatie 
(Verstegen 2002), maar ook voor een benadering die de aandacht richt op 
het evolutiepad van een of enkele instituties, bijvoorbeeld het systeem van 
rechtsregels. Voor een concentratie op aspecten of delen van het geheel zijn 
stileringen noodzakelijk die een dergelijke aanpak rechtvaardigen en 
bovendien zal een andere invalshoek tot andere conclusies lei den. 

Wanneer wij de tot hier weergegeven kenmerken van de institutionele 
benadering vergelijken met de karakteristieken van de Bedrijfskundige 
Bedrijfseconomie (Theeuwes 1987), zien wij dat de multidisciplinariteit 
herkenbaar is. Daarbinnen krijgt elke discipline, zoals de management 
accounting, weliswaar een plaats, maar geen van die disciplines heeft in 
algemene zin een belangrijker rol dan de andere. Een tweede aspect, het 
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aan de hand van empirisch gevalsonderzoek langs inductieve weg gaande
weg vormen van theorie, is eveneens duidelijk herkenbaar in de (oud) 
institutionele benadering. Een derde karakteristiek van de Bedrijfskundige 
Bedrijfseconomie, het centraal stellen van besturingsvraagstukken binnen 
organisaties, is nog weinig aan de orde geweest. De institutionele benade
ring is niet specifiek beperkt tot een aggregatieniveau of een type vraag
stelling. Zoals uit de summiere beschrijving hierboven al blijkt zijn er voor 
wat betreft het aggregatieniveau en de vraagstelling diverse invalshoeken 
aan te wijzen, en is dus op diverse manieren tegen de genoemde ordening 
aan te kijken. De onderzoeker dient juist een perspectief te kiezen, een 
positie in te nemen, teneinde de analyse hanteerbaar te maken. Het perspec
tief van de bestuurlijke vraagstukken in een organisatie is daarbij zeker 
denkbaar. Dit verschil in orientatie tussen de beide benaderingen vertegen
woordigt dus eell keuze binnen de institutionele gedachtegang die redene
rend vanuit de bedrijfskundige invalshoek noodzakelijk lijkt. 

Een ander verschil is gelegen in het feit dat de institutionele benadering 
veel nadruk legt op de analyse van de samenhang tussen de verschillende 
disciplines en de ontwikkeling daarvan. Strategiewijzigingen, een ander 
management, organisatorische aanpassingen, de wijze waarop bestaande 
verslaggevingsystemen functioneren, het kunnen allemaal redenenlfactoren 
zijn die samenhang vertonen met het management accounting systeem en 
wijzigingen daarin. Accounting stabiliteit en verandering zijn, in combi
natie met multidisciplinariteit, belangrijke eigenschappen van de institu
tionele benadering (Granlund 2001). Hoewel de Bedrijfskundige Bedrijfs
economie die samenhangen expliciet erkent wordt minder nadruk gelegd op 
de analyse van de ontwikkeling ervan. Ook poogt de institutionele 
benadering een structuur aan te brengen in die samenhangende combinatie 
van regelsystemen. Het ziet er naar uit dat dit niet zozeer eigenschappen 
zijn die direct strijdig zijn met de Bedrijfskundige Bedrijfseconomie, het 
zijn eerder invullingen of specificaties die de door Theeuwes gevraagde 
weg "naar" de Bedrijfskundige Bedrijfseconomie plaveien. 

De vierde karakteristiek, de ontwerpgeorienteerde invalshoek, verdient nog 
enige aandacht. 

3.4 Ontwerpen, vervormen en bewerken 

Hoe zou een management accounting systeem dat de besturing in een 
organisatie ondersteunt tot stand kunnen komen? Misschien kan men een 
dergelijk systeem ontwerpen of overnemen van anderen, maar het is ook 
denkbaar dat een management accounting systeem zich geleidelijk ontwik
kelt. In zijn inaugurele rede richt Theeuwes (1987) de aandacht op het 
ontwerpen van management accounting systemen. Hij stelt dat dit het beste 
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aansluit bij het adjectief 'technisch' dat op de faculteit Bedrijfskunde van 
de Technische Universiteit Eindhoven wordt gehanteerd. De faculteiten 
Bedrijfskunde die opleiden tot een doctorandustitel in de Bedrijfskunde zijn 
volgens hem meer gericht op de gedragwetenschappen en op management
vaardigheden. Daarmee rechtvaardigt hij de werkverdeling tussen de ver
schillende Bedrijfskundefaculteiten. 

Op dit punt lijkt een verschil te bestaan tussen de Bedrijfskundige 
Bedrijfseconomie en de institutionele benadering. In de laatstgenoemde 
invalshoek wordt een management accounting systeem gevormd in samen
hang met andere coordinerende systemen in een organisatie. Uiteraard 
worden er eisen gesteld aan het management accounting systeem en wordt 
vaak een gewenste situatie beschreven, echter er wordt niet aangenomen 
dat het complex van coordinerende systemen dat binnen een organisatie een 
rol speelt te ontwerpen is. De ontworpen, formele, regels die een 
accounting systeem vormen moeten zich institutionaliseren in de routines 
en gebruiken van de organisatie, waarbij dat institutionaliseren bovendien 
gebeurt in samenspel met psychologische wetmatigheden, groepsnormen, 
sociale mechanismen en organisatorische regels. Het uiteindelijke resultaat 
maakt een doorlopende evolutie door en slechts een gedeelte van het 
onderliggende geheel is te ontwerpen. Zo kan het bestaan van inherente 
terugkoppelingen in de institutionele systemen waar een organisatie mee 
wordt geconfronteerd, van groot belang zijn voor het ontwerp van formele 
regelsystemen. Het is juist het samenspel van formele en informele regels 
dat soms, bijvoorbeeld bij het buiten beschouwing laten van de informele 
regels, ongrijpbaar is en tot ontsporingen van een organisatie aanleiding 
kan geven (Bosman 2003). De invulling die de institutionele benadering 
geeft aan de Bedrijfskundige Bedrijfseconomie, bijvoorbeeld aangaande de 
invloed van informele regels op de institutionalisering van formele regels 
en de invloed van informele regels op het effect van formele regels in de 
besturing, leidt er toe dat de reikwijdte en de begrenzing van de 
ontwerpgerichte invalshoek wordt beschreven. Met betrekking tot het 
samenspel van formele en informele regels ontstaan vraagstukken als: 
• In hoeverre is een systeem als geheel zelfcorrigerend of misschien zelfs 

zelforganiserend? 
• Moeten we juist aandacht geven aan de relatie tussen formele en 

informele regels teneinde door het ontwerpen van formele regels te 
proberen het geheel te besturen? 

• Moeten we bij het ontwerpen van het formele dee I van het institutionele 
systeem misschien afzien van het mikken op ideale situaties die het 
eindpunt vormen van een ontwikkeling en moeten we er bij het 
ontwerpen misschien veel meer rekening mee houden dat het ontwerp in 
moet spelen op de slechts deels te be"invloeden ontwikkeling van 
informele regels, zoals in het geval van zelforganiseren? 
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Uiteindelijk komt de vraag naar voren of we niet moeten spreken van het 
ontwerpen van management accounting systemen als een onlosmakelijk 
onderdeel van een proces van het geleidelijk ontwikkelen van het samenstel 
van coordinerende systemen in een organisatie. Het ontwerpen wordt dan 
onderdeel van een vervormende of bewerkende activiteit in plaats van een 
activiteit op zich. Het management accounting systeem dat we uiteindelijk 
terugzien in het samenstel van coordinerende systemen is slechts ten dele 
het resultaat van ontwerp. De wijze waarop het ontwerp wordt gebruikt 
binnen de organisatie, de communicatie over het ontwerp, de interactie met 
veranderingen in informele regels en wijzigingen in omstandigheden, het 
zijn allemaal factoren die van invloed zijn en waarop kan worden 
ingespee1d. Mogelijkerwijs moeten we het managen van veranderingen in 
management accounting systemen tot een van de centrale onderwerpen van 
studie binnen de Bedrijfskundige Bedrijfseconomie maken (Burns en 
Vaivio 2001). 

Hoewel er geen wezenlijk verschil tussen de institutionele benadering en de 
Bedrijfskundige Bedrijfseconomie kan bestaan, immers beide zijn 
multidisciplinair van aard en erkennen de gecombineerde invloed van 
diverse aspecten op de oplossing van bestuurlijke vraagstukken, is er toch 
een accentverschil aanwijsbaar. Indien het ontwerpen niet is op te vatten als 
een relatief ze1fstandige activiteit komt de gedachte naar voren dat een 
nauwe samenwerking tussen de verschillende Bedrijfskundefaculteiten, 
ondanks de voorgestelde werkverde1ing, van belang is. 

3.5 Conclusies 

Wanneer wij onderzoeken of de institutionele benadering de door 
Theeuwes (1987) voorgestane invulling van de Bedrijfskundige Bedrijfs
economie dichterbij kan brengen, stuiten wij op overeenkomsten, maar ook 
op enke1e verschillen. Beide benaderingen zijn expliciet multidisciplinair 
van aard en beide benaderingen streven langs inductieve weg 
theorievorming na. Een verschil in richting ontstaat wanneer de 
Bedrijfskundige Bedrijfseconomie kiest voor het centraal stellen van 
bestuurlijke problemen binnen organisaties. Door een derge1ijke keuze te 
maken wordt de institutionele benadering in een concreet geval van 
toepassing gemaakt. Gegeven deze positiebepaling kan de institutionele 
benadering een invulling gaan vormen van de Bedrijfskundige 
Bedrijfseconomie. Een accentverschil betreft de wijze waarop tegen het 
ontwerpen van regelsystemen wordt aangekeken. De institutionele invals
hoek maakt duidelijk dat het ontwerpen van regelsystemen een onderdeel 
vormt van het vervormen of bewerken van het geheel aan rege1systemen 
waar een organisatie mee te maken heeft, terwijl de Bedrijfskundige 
Bedrijfseconomie de ontwerpactiviteit als relatief losstaand lijkt te ervaren. 
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Daarmee wordt de werkverde1ing die Theeuwes voorstaat tussen de 
Bedrijfskunde aan technische universiteiten en de Bedrijfskunde aan de 
overige universiteiten genuanceerd. 
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4.1 Inleiding 

Bij zijn intrede als hoogleraar stelde Jacques Theeuwes de zich 
ontwikkelende relatie tussen de bedrijfseconomie en de bedrijfskunde 
centraal (Theeuwes, 1987). Hij verdiepte zich daarbij in het bijzonder in 
thema's op het gebied van de 'management accounting en control' en 
stelde zich op als pleitbezorger van de ontwikkeling van een 
'bedrijfskundige bedrijfseconomie'. Voor de subdiscipline 'management 
accounting en control' impliceert dat, dat zij niet meer op de eerste plaats 
als een onderdeel van de economische discipline wordt gezien, maar als een 
functioneel deelgebied van de bedrijfskunde. Omdat de bedrijfskunde 
vanuit haar aard multidisciplinair is, wordt de kennisproductie op elk 
functioneel deelgebied van die kunde gevoed door diverse mono
disciplines, waarvan de economie er slechts een is. Bovendien impliceert 
een duiding van het vakgebied 'management accounting en control' als 
deel van de bedrijfskunde een ontwikkelingsroute 'door een moeilijk te 
begaan praktijkterrein' (Theeuwes, 1987, p. 18). 

Nu, anna 2003, is het thema dat Theeuwes aanroerde nog steeds actueel. In 
mijn ogen heeft het vakgebied 'management accounting en control' zich in 
Nederland sinds 1987 inderdaad vooral vanuit een bedrijfskundig perspec
tief ontwikkeld. De bedrijfskundige benadering van het vakgebied is zeker 
niet typisch NederIands, maar strekt zich over verschillende landen uit. In 
ieder geval in Europa kenmerkt het onderzoek zich zowel door een 
multidisciplinaire als een praktische orientatie. In het bijzonder in de 
Verenigde Staten van Amerika bestaat er naast een meer bedrijfskundige 
orientatie ook een tot wasdom gekomen monodisciplinaire orientatie vanuit 
een economisch perspectief. 

In deze bijdrage schets ik een aantal belangrijke ontwikkelingslijnen in het 
vakgebied 'management accounting en control'. Hierin wordt het toe
nemend bedrijfskundig karakter enerzijds gerelateerd aan een versterkt 
functionaliteitsdenken binnen de context van een min of meer specifieke 
organisatie. Anderzijds wordt het bedrijfskundige karakter in verband ge
bracht met de voeding van de kennisproductie uit meer dan een discipline, 
met andere woorden: met een multidisciplinaire voeding. Ik sluit afmet een 
toekomstperspectief. 

4.2 Management accounting: naar een functionele benadering 

Het 'accounting'-vak wordt door velen geassocieerd met achteruitkijk
spiegels, saaiheid, relatieve onveranderbaarheid en stoffigheid. Het beeld 
van de boekhouder die op nauwgezette en degelijke wijze registreert om 
het 'verteerbare inkomen' van de eigenaren van een bedrijf te kunnen 
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bepalen of om het management in staat te stell en verantwoording over 
bedrijfsactiviteiten af te leggen, dringt zich bij velen al snel op. En hoewe1 
de wijze van registreren in bijna alle gevallen is veranderd van handmatig 
naar geautomatiseerd, is er in de principes van het registratiesysteem 
gedurende de laatste eeuwen niet of nauwelijks iets veranderd. Sinds de 
Italiaanse monnik Pacioli in de vijftiende eeuw het stelsel van dubbel 
boekhouden codificeerde, blijven we onze studenten met voortvarendheid 
onderwijzen in het debet en het credit en over grootboekrekeningen, 
journaalposten, balansen en resultatenrekeningen. Zo beschouwd is er in 
eeuwen tijd weinig ofniets veranderd. 

Maar het 'accounting'-vak omvat tegenwoordig natuurlijk meer dan het 
boekhouden, of in meer eigentijdse termen: meer dan de werking van 
administratieve informatiesystemen. Behalve onderwijs in boekhouden is er 
ook onderwijs in 'financial accounting' en 'management accounting'. Deze 
beide laatste gebieden zijn in feite kinderen van ouders als 'kosten- en 
winstbepalingsvraagstukken' en 'kosten, waarde en winst'. De kinderen 
zijn nu volwassen geworden en de ouders zijn langzaam maar zeker aan het 
verscheiden. Die kinderen (dat wil zeggen de vakken 'management 
accounting' en 'financial accounting') denken veel sterker in termen van 
functionaliteit dan hun ouders. Men zou dus kunnen zeggen dat zij veel 
sterker de benadering van de ingenieur hebben dan hun ouders. Dat 
impliceert, dat het doel van de accounting informatie nu vee I meer voorop 
staat dan vroeger en dat dit doel zo haar eisen stelt aan de inrichting van het 
accounting informatiesysteem in bedrijven. 'Financial accounting' richt 
zich vooral op het genereren van verantwoordingsinformatie aan diverse 
'stakeholders' (belanghebbenden), maar in de eerste plaats aan vermo
gensverschaffers. 'Management accounting' richt zich vooral op de al dan 
niet expliciet gevoelde behoeften aan informatie bij managers. Die 
managers hebben behalve aan verantwoordingsinformatie (informatie 
achteraf) ook behoefte aan informatie ter onderbouwing van beslissingen 
of ter stimulering van acties. Aan informatie vooraf dus, voordat 
beslissingen worden genomen of activiteiten plaatsvinden. 

Vanuit het versterkte functionaliteitsdenken is het alleszins verklaarbaar, 
dat in het wetenschappelijke kennisproductieproces de aandacht voor de 
management accounting techniek al lang is verschoven in de richting van 
de organisatorische context waarin accounting als activiteit werkzaam is. 
De techniek wordt geplaatst in een bestuurlijk-organisatorische context. 
In dit verband zie ik in retrospectief de volgende ontwikkelingslijnen: 
• van een 'Leer', in het bijzonder de Leer van de Kostprijs, naar conditio

nee I normatieve 'accounting'-technieken en richtlijnen. Anders gezegd: 
van een absolute waarheid naar een relatieve waarheid; 

68 



Management Accounting en control anno 2003 

• van algemene beschrijvingen van de organisatorische context naar meer 
specifieke beschrijvingen van organisaties van 'vlees en bloed'. 

4.2.1 Van Leer van de Kostprijs tot een 'conditional truth'-benadering 

Bonnet en anderen geven een overzicht van de ontwikkeling van het vak 
management accounting (Bonnet et ai., 1999). Tot aan de jaren zeventig 
nam de "Leer van de Kostprijs" in het onderwijs een belangrijke plaats in. 
Stamvader van deze 'Leer' is Limperg, hoogleraar aan de Gemeentelijke 
Universiteit van Amsterdam van 1922 tot 1950. Uitgangspunt in deze Leer 
was een aan de economische wetenschap ontleend doel, dat lange tijd op 
geen enkele wijze ter discussie werd gesteld: de bepaling van de verkoop
prijs, owe! 'de prijsschatting van de producent op de markt in het 
probleem van de vorming van de marktprijs' (Verzameld Werk, p. 94). 
Gegeven dit uitgangspunt werd op basis van een economische waardeleer 
een theorie van de kostprijsca1culatie afgeleid, die indertijd overigens op 
geen enkele wijze aan de empirie werd getoetst. Menig student uit die tijd 
(en ook nog wei in deze tijd) is dan ook geconfronteerd met de principes 
van de vervangingswaarde die aan de basis van de integrale kostprijs
calculatie lagen: de door het bedrijf op te offeren productiemidde!en 
moesten worden gewaardeerd tegen de prijs die op het moment van de ruil 
op de aftetmarkt zou moeten worden betaald op de inkoopmarkt ter 
vervanging van de productiemiddelen. Bovendien ging veel aandacht naar 
het vraagstuk van de verbijzondering, de toedeling van kosten naar produc
ten in een situatie waarin meer dan een product werd vervaardigd. In een 
dergelijke situatie dient zich immers de problematiek rond indirecte kosten 
aan. En uiteraard ging er ook vee I energie zitten in de oplossing voor het 
vraagstuk van de constante kosten. 

De Leer van de Kostprijs was een volstrekt gesloten systeem. De levende 
praktijk uit die tijd werd niet of nauwelijks in de beschouwing betrokken. 
Bovendien wilden Limperg en zijn volgelingen absoluut niet weten van 
andere doelen, die wei eens tot andere calculatieprincipes zouden kunnen 
nopen. 

Intussen gebeurde er in de landen om ons heen wei het nodige. Een 
belangrijke ontwikkeling was, dat er in de Angelsaksische landen vanuit 
micro-economische kaders een beslissingsondersteunend algoritme werd 
ontwikkeld, dat bekend staat als de 'relevant cost approach' (Vosselman, 
1998; 1999). Aan de basis van deze benadering ligt de gedachte, dat er 
meer is dan een 'prijsschatting in het probleem van de vorming van de 
marktprijs'. Managers moeten immers allerlei beslissingen nemen. Zij 
moeten beslissen over de werving van productiecapaciteit, over de richting 
waarin beschikbare capaciteit wordt ingezet, over de vraag of bepaalde 
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productiemiddelen al dan niet vervroegd moeten worden vervangen, over 
eventuele 'outsourcing' en over nog veel meer. Integrale kostprijzen zijn 
niet de juiste informatiedragers voor deze beslissingen, omdat de integrale 
kostprijs 'sunk cost' bevat: con stante kosten, die voortvloeien uit 
beslissingen in het verleden en die geen relevantie hebben bij een nieuw te 
nemen beslissing. Voor het nemen van economisch rationele beslissingen 
zijn aileen toekomstige geldstromen van belang. Aandacht voor deze 
geldstroombenadering vormt overigens een constante factor in het werk 
van Jacques Theeuwes. In Nederland heeft Corbey het ge1dstroomdenken 
gekoppeld aan beslissingen in de sfeer van logistiek management (Corbey, 
1995). Kortom: er bestaat niet een waarheid (de integrale kostprijs), maar 
er bestaan verschillende, conditionele waarheden. Met andere woorden: de 
calculatietechniek is een afgeleide van het doe!. 

Deze inzichten hebben ongetwijfeld een prominente plaats in het onderwijs 
verworven, ook in Nederland. Zonder iemand te kort te willen doen, heeft 
in dit verband vooral het leerboek van R. Slot (E1ementaire bedrijfs
economie) bij veel studenten onuitwisbare sporen achtergelaten. De 
bepaling van de economische levensduur van een machine, de beslissing 
om een productiemidde1 al dan niet vervroegd te vervangen, de 'make or 
buy'-beslissing, de samenstelling van het optimale productieprogramma, de 
berekening van een optimale 'tranfer price' en de netto-contante 
waardemethode bij investeringsselectie: het zijn allemaal 'producten' van 
het conditionee1 normatieve denken die in het onderwijs een duidelijke 
plaats hebben gekregen! 

Alhoewel er in algemene zin dus vanaf de jaren zeventig meer aandacht 
kwam voor andere doelen van 'ex ante' accountinginformatie dan aileen 
verkoopprijsbepaling, duurde het toch nog enige tijd voordat men in het 
vakgebied besefte dat de managers die zich in de praktijk van de 
'rekenregels' moesten bedienen wei over bijzondere vermogens moesten 
beschikken om die regels goed toe te passen. Want in de praktijk is immers 
altijd sprake van onzekerheid en complexiteit. Het is dan al vaak heel 
moeilijk om aile altematieven te overzien, laat staan dat de consequenties 
en in het bijzonder de geldstroomeffecten van een voorgenomen beslissing 
goed kunnen worden bepaald. In een leerboek laat de werkelijkheid zich 
gemakkelijk naar de hand van de onderwijzer zetten, maar de praktijk is 
uiteraard meestal erg weerbarstig! 

Die rekenregels werden in de praktijk dan ook vaak niet goed toegepast. 
Hoewel er veel kennisproductie is rond de redenen waarom de conditionee1 
normatieve calculatiemethoden in menig concreet bedrijf niet worden 
toegepast, is maar weinig van deze kennis zichtbaar in het huidige onder
wijs. Die kennis is onderdeel van een 'positive theory of accounting' die de 
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'hardleersheid' van de praktijk poogt te verklaren. Onderzoekers houden 
zich vanuit het perspectief van de economische organisatietheorie bezig 
met een vraag die ook nu nog uiterst actueel is: waarom worden in de 
praktijk integrale kostencalculatie methoden met soms vergaande 
doorbelastingen gebruikt? Dit ondanks het feit, dat in de relevante 
kostenbenadering integrale kosten niet relevant zijn voor besluitvorming. 
Zoals gezegd: ook nu nog is deze vraag uiterst relevant, gelet op het feit dat 
de integrale kostenbenadering ('absorption costing') nog steeds een hoge 
verspreidingsgraad onder bedrijven heeft. Blijkens recente onderzoeken is 
in de meeste westerse landen de integrale kostencaIculatiemethode de 
dominante calculatietechniek (Drury & Tayles, 1994; Bjomenak, 1997). De 
vraag wat hiervan de reden kan zijn, is onderwerp van vee I 
wetenschappelijk onderzoek geweest. 

Het is hier niet de plaats om diep op de inhoudelijke achtergronden in te 
gaan; de gei'nteresseerde lezer wordt verwezen naar Vosselman (1999). 
Maar het is wei opvallend, dat er maar zo relatief weinig van de resultaten 
van de 'positive theory of accounting' in de leerboeken terug te vinden is. 
Die leerboeken beperken zich kennelijk liever tot meer instrumentele 
inzichten, tot meer toepasbare kennis. En de beoefenaren van de 'positive 
theory of accounting' hebben zich eigenlijk nooit zo druk gemaakt over de 
vraag, hoe de positieve kennis kan worden 'omgevormd' tot meer 
instrumentele kennis. Met andere woorden: de positieve kennis is nooit 
vertaald in concrete richtlijnen voor de actiegerichte bedrijfsbestuurder of 
manager. Hier lijkt mij overigens sprake van een gemiste kans, zeker als 
men bedenkt dat het startpunt van deze stroming lag in een kennelijk 
onvoldoende toepasbaarheid van eerder afgeleide, normatieve rekenregels 
in de praktijk. Dan mag toch worden verwacht, dat de verklaringskennis 
wordt gebruikt om betere, meer verfijnde richtlijnen afte leiden! 

4.2.2 Meer organisatiecontext en 'best practices' 

Er is een duidelijke tendens zichtbaar, zowel in de Engelstalige als ook in 
de Nederlandstalige leerboeken, om de 'accounting'-techniek meer te plaat
sen in de context van concrete en modeme bedrijfssituaties van het begin 
van de eenentwintigste eeuw. Het is nu al weer vijftien jaar geleden, dat 
Kaplan samen met Johnson het boek 'Relevance Lost: The Rise and Fall of 
Management Accounting' schreef. Het bleek een belangrijke mijlpaal in 
wat we anno 2003 weI aanduiden als de 'Relevance Lost'-beweging. In 
feite werd deze beweging al voor het jaar 1987 (Kaplan, 1983; 1984) in 
gang gezet. Kaplan stelt, dat systemen en procedures van cost accounting 
en management control oorspronkelijk voor ondememingen zijn ont
wikkeld die in massa standaardproducten fabriceren. Het zijn 'recht toe
recht aan'-systemen van kostprijscaIculatie en responsibility accounting die 
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zich in hoofdzaak richten op het minimaliseren van productiekosten. Zij 
zijn naar zijn inzicht niet geschikt voor de hedendaagse industrie, die zich 
vooral kenmerkt door klantspecifieke productie, korte levenscycli, 
CAD/CAM-technologie en veeI 'overhead'. De voorgestelde oplossing: 
'strategic cost management '. 

'Strategic cost management' is vooral ontleend aan 'best practices'. Met 
andere woorden: de inzichten en instrumenten zijn opgetekend uit studies 
naar het functioneren van goed presterende bedrijven. In essentie omvat 
'strategic cost management' een viertal elementen: 
1. een verbreding van de scope van 'accounting' -rapporten met (niet

financiele) informatie over doorlooptijden, het aantal verstoringen in het 
productieproces, uitval, leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en dergelijke. 
Een tamelijk 'nieuw' instrument in dit verband is de 'balanced 
scorecard' (Kaplan & Norton, 1992, 1993, 1996; Kaplan, 2001 alb), 
waarmee de prestatie van bijvoorbeeld een 'business unit' vanuit een 
viertal perspectieven wordt gemeten: een financieel perspectief, een 
intern bedrijfsprocesperspectief, een klantperspectief en een innovatie
perspectief 

2. een verschuiving van een bedrijfsgerichte orientatie naar een 'value
chain'-benadering. Het gaat om waarde-toevoegende activiteiten door 
diverse schakels in de bedrijfskolom. Concreet betekent dit, dat vanuit 
de 'management accounting'-discipline meer aandacht wordt gegeven 
aan horizontale relaties van het bedrijfmet toeleveranciers en afuemers; 

3. een verlenging van de tijdhorizon van beheersingstechnieken. In 
toenemende mate strekken beheersingstechnieken zich uit over een 
langere peri ode, die vaak zelfs de vol\edige productlevenscyclus omvat 
(bijvoorbeeld 'target costing', bestaande uit kostencaIculaties en daarop 
gebaseerde acties in de ontwerpfase van een nieuw product of een nieuw 
model); 

4. een verfijning van kosten- en kostprijscalculatietechnieken: 'activity 
based costing'. Het hart van deze methode is een grondige analyse van 
activiteiten en van veroorzakers van inzet van productiemiddelen 
('resource consumption'). 

Het laatste element, activity based costing, heeft ongetwijfeld de meeste 
aandacht getrokken in de praktijk, maar ook in de leerboeken. Of deze 
techniek (evenals de andere overigens) weI zo nieuw is, laat ik hier maar 
onbesproken. De vraag of de technieken nieuw zijn Iijkt me voor practici 
ook niet de belangrijkste. In de praktijk gaat het er vooral om, of deze 
technieken op kosteneffectieve wijze kunnen worden ingezet. 

Er hebben ook andere innovaties het Iicht gezien. Innovaties, die weliswaar 
niet voortkomen uit de 'relevance lost'-beweging, maar die daarmee op zijn 
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minst gemeen hebben dat 'consultants' een belangrijke rol spelen bij de 
ontwikkeling ervan. Een voorbee1d daarvan is EVA; 'economic value 
added'. Dit gecorrigeerde winstbegrip, dat overigens sterke verwantschap 
heeft met het reeds langer bekende 'residual income', is in de jaren 
negentig tot ontwikkeling gebracht door het Amerikaanse adviesbureau 
Stern & Stewart. 

4.3 Theorievorming in management accounting en control: voeding 
vanuit diverse pijlerdisciplines 

In het voorgaande is een versterkt functionaliteitsdenken in een min of 
meer specifieke organisatorische context geschetst. De geschetste ont
wikkelingen hebben ertoe geleid, dat 'management accounting theorie' 
anno 2003 allang niet meer het karakter heeft van iets dat 'tegenover' de 
praktijk staat. In tegendeel: die theorie gaat over de praktijk en is er voor 
de praktijk. 

In het vervolg van deze bijdrage laat ik zien, dat processen van 
theorievorming niet alleen vanuit een beschrijving van de organisatorische 
context en 'gezond ingenieursdenken' worden gevoed, maar ook uit inzich
ten van diverse (traditione1e) disciplines. Het feit, dat diverse pijler
disciplines een rol spe1en in process en van kennisproductie, maakt het yak 
management accounting en control multidisciplinair. Naast de economische 
discipline hebben bijvoorbeeld ook de psychologie, de sociologie en de 
filosofie belangrijke bijdragen geleverd. 

4.3.1 Voeding vanuit de economie 

De economische discipline heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van de discipline 'management accounting en control' en zal 
dat ongetwijfeld ook in de toekomst doen. De bijdrage heeft in belangrijke 
mate betrekking op de beantwoording van de vraag naar de economische 
rationaliteit van de bedrijfsvoering in een organisatiecontext. Zo zijn 
onderwerpen als de 'relevant costs approach' en 'transfer pricing' stevig 
verankerd. De moderne economische organisatietheorie (transactie
kostentheorie, theorie van de principaal en de agent) zal in de toekomst 
ongetwijfeld een belangrijke rol blijven spe1en bij de ontwikke1ing van het 
yak. Modeme 'outsourcing'-beslissingen en beslissingen over de inrichting 
van 'management control'-systemen worden bijvoorbeeld onderzocht door 
de bril van de transactiekostentheorie (Spekle, 2001; Van der Meer
Kooistra & Vosselman, 2000; Vosselman, 2002), waardoor behalve met 
schaaleffecten ook rekening wordt gehouden met consequenties van 
afhanke1ijkheid van de andere contractpartner en dus met transactiekosten. 
Budgettering kan worden onderzocht door de bril van de theorie van de 
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principaal en de agent, waardoor gedragsrisico's expliciet in de analyse 
worden betrokken. Een tamelijk recente ontwikkeling is, om ook de meer 
'oud'-institutionele economische theorie te benutten om kennis op het 
gebied van management accounting te vergaren (Scapens, 1994; Bums & 
Scapens, 2000). In de oud-institutionele benadering is niet een rationeei, 
optimaliserend gedrag van beslissers het onderwerp van analyse, maar de 
institutie: een relatief permanente handelwijze (of denkwijze), ingebed in 
de gewoonten van een groep. De institutie is het voertuig voor beweging, 
voor verandering. Kortom: in de oude institutionele benadering staat niet de 
besluitvorming van een oud naar een nieuw evenwicht centraal, maar de 
verandering. Een dergelijk institutioneel raamwerk richt de aandacht op het 
routinematige en geYnstitutionaliseerde karakter van 'accounting'
technieken en procedures en maakt het mogelijk om 'accounting' 'just as a 
practice" (Scapens, 1994, p. 303) te onderzoeken zonder die praktijk met 
een theoretisch ideaal te vergelijken. Management accounting wordt niet 
meer gezien als een informatiehuishouding in het verband van besluit
vorming, maar krijgt een meer sociale dimensie omdat het onderdeel wordt 
van routinematig en gestandaardiseerd gedrag van groepen van actoren. Zo 
helpen bijvoorbeeld budgetteringssystemen bij het realiseren en instand
houden van een sociale structuur, die dienstig is aan het interpreteren van 
de pure economische feiten. 

4.3.2 Voeding vanuit de psychologie 

Min of meer in aanvulling op het economisch perspectief zijn ook bij
dragen geleverd vanuit andere disciplines. De kennis rond gedragseffecten 
van en op budgettering is bijvoorbeeld opgetekend in het deelgebied 
'behavioral accounting' en is me de tot stand gekomen door leentjebuur te 
spelen bij de psychologie. Zo heeft toepassing van de 'expectancy' theorie 
(een procestheorie over motivatie van een individu) geleid tot belangrijke 
inzichten in de betekenis van de koppeiing van individuele beloningen aan 
het realiseren van een budgettaakstelling (Ronen & Livingstone, 1975). 
Een ander voorbeeld: er is in onderzoek een relatie gelegd tussen de stijl 
van evalueren in een budgetsysteem ('ex post') en de aard en mate van 
zogenaamde disfunctionele gedragseffecten bij individuen (Hopwood, 
1972; Otley, 1975). Ook he eft Harvard-professor Chris Argyris een theorie 
rond de ontwikkeling van individuele en organisatorische beschermings
constructies ontwikkeld (o.a Argyris, 1990); vanuit een gevoel van dreiging 
ervaren individuen de behoefte zich te beschermen door vormen van 
informatiemanipulatie en niet beoogd gedrag. Dat institutionaliseert zich 
dan vervolgens tot organisatorische beschermingsconstructies. 
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4.3.3 Voeding vanuit de filosofie 

Ook de filosofie is van invloed op de kennisproductie in het vakgebied. Een 
voorbeeld van kennisontwikkeling door de bril van een filosoof (en sociaal 
historicus) is de kritische accountingkennis die is gebaseerd op het werk 
van Foucault (o.a 1979). Zo verrichtten Hopper & Macintosh op basis van 
het gedachtegoed van Foucault onderzoek naar de effecten van de 'Geneen 
Machine': het systeem dat Harold Geneen in de jaren zeventig als topman 
van ITT toepaste als management control instrument (Hopper & 
Macintosh, 1993). Hoewel dat systeem toentertijd erg succesvol leek 
(Gene en kreeg zelfs een prijs als "Michelangelo of Management") komen 
Hopper en Macintosh op basis van een kritische analyse tot de concIusie, 
dat het systeem leek op een gevangenis. Het riep gevoelens van dreiging op 
bij managers, met aile disfunctionele effecten en persoonlijke drama's van 
dien. 

4.3.4 Voeding vanuit de sociologie 

Ook vanuit de sociologie wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 
van het vakgebied. Vanuit de institutionele sociologie worden bijvoorbeeld 
verklaringen gegeven voor processen van modevorming in het 
organisatieveld (o.a. Fligstein, 1990). Vanuit een institutioneel-socio
logisch perspectief wordt aandacht gevraagd voor het feit, dat beslissingen 
binnen een organisatie om een 'nieuw' tool te adopteren vaak niet aileen 
vanuit overwegingen van functionaliteit en rationaliteit binnen de context 
van die organisatie worden genomen, maar dat zij onder invloed staan van 
het gedrag van andere actoren buiten de onderneming. 

De laatste decennia zijn er veel innovaties op het terre in van management 
accounting en control gelanceerd. Die innovaties manifesteren zich ergens 
in de wereld en verspreiden zich dan over allerlei organisaties. 'activity 
based costing', 'activity based management', de 'balanced scorecard', 
'value based management', 'target costing', 'kaizen costing': het rijtje kan 
nog gemakkelijk worden uitgebreid met andere systemen en instrumenten. 
Kennelijk zijn al dergelijke systemen in de ogen van vee I bedrijfs
bestuurders erg bruikbaar, want de verspreidingsgraad van vee I van deze 
systemen onder bedrijven (in Nederland en daarbuiten) is hoog. 

Zoals gezegd, diverse actoren in de samenleving beinvloeden elkaar. Het 
zou weI eens kunnen zijn, dat bedrijven elkaar met de implementatie van 
nieuwe systemen nabootsen. Als dat ver gaat, ontstaat een rage (zie 
Abrahamson, 1991, 1996). In dat geval imiteren bedrijven (bijvoorbeeld uit 
een bepaalde bedrijfstak) elkaar, waarbij een sneeuwbaleffect optreedt. 
Naarrnate meer bedrijven reeds tot implementatie zijn overgegaan, wordt 
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de druk voor andere bedrijven groter om ook te implementeren. Want de 
hoge verspreidingsgraad van een bepaald nieuw systeem geeft implemen
tatie van een dergelijk systeem op zijn minst de schijn van rationaliteit. 
Ook bij belanghebbenden als vermogensverschaffers, klanten en anderen 
kan een dergelijke opvatting postvatten, waardoor zij extra druk op de 
bedrijfsleiding kunnen uitoefenen om tot implementatie over te gaan. 
Daamaast be staat er zoiets als een markt voor 'accounting en control'
innovaties. Op deze markt bieden wetenschappers, organisatieadviseurs en 
anderen nieuwe producten als de 'balanced scorecard' aan. Zij hebben er 
belang bij om hun producten zoveel mogelijk te standaardiseren. 
'Labeltjes' maken de verkoopbaarheid van nieuwe inzichten veel groter. 
Ook voor de vragers (de bedrijven) he eft een dergelijke standaardisering 
voordelen. Besluitvormers binnen bedrijven worden deels ontslagen van de 
last om zelf hun problemen op te lossen en hun eigen instrumenten te 
ontwikkelen. Dat doen anderen wei voor hen. Tot op zekere hoogte kan dat 
economisch verstandig zijn, want als iedereen het wiel opnieuw gaat 
uitvinden kan maatschappelijk gezien veel verspilling ontstaan. Dan is het 
wellicht beter standaardproducten te ontwikkelen, die vervolgens worden 
toegesneden op specifieke bedrijfssituaties. 

De Amerikaan Shields ziet met name in de uniformering van het onderwijs, 
de opkomst van adviesbureaus die op wereldschaal opereren en de toename 
van het aantal multinationals ideale bronnen voor rages en modevorming 
op wereldschaal (Shields, 1998). Paradoxaal genoeg kunnen de specifieke 
organisatiecontext en de 'locale' (nationale) cultuur en geschiedenis dan 
toch van groot belang blijken te zijn (Hopwood, 1999), bijvoorbeeld als 
het gaat om consequenties van een adequate toepassing van nieuwigheden. 
Organisatiespecifieke en/of 'locale' ontwikkelingen en omstandigheden 
zouden bijvoorbeeld wei eens reden kunnen zijn, dat een techniek als 
'activity based costing' wei op kosteneffectieve wijze kan worden geim
plementeerd bij de Amerikaanse krijgsmacht en bij de Amerikaanse 
vliegtuigindustrie, maar niet in bijvoorbeeld een voedingsmiddelenbedrijf 
in Nederland. Wetenschappelijk onderzoek op dit terrein is gewenst. 

4.4 Naar 'sociale constructie' in management accounting en control 

Ragevorming en modevorming lei den noodzakelijkerwijs tot een relative
ring van het ingenieursdenken binnen de context van een organisatie. 
Management accounting technieken en instrumenten worden kennelijk niet 
altijd ontworpen vanuit de functie die zij in een specifieke organisatie of set 
van organisaties hebben. Bovendien geven processen van ragevorming en 
modevorming aanleiding om de economische benadering ter discussie te 
stellen. Bijvoorbeeld de adoptie en implementatie van 'activity based 
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costing' hoeft lang niet altijd het resultaat te zijn van economisch rationele 
afwegingen, waarin doeltreffendheid en doe1matigheid voorop staan! 

Heel bepalend in processen van ragevorming en modevorming is het 
gebruik van retoriek. Het gaat hier om overredingskracht op basis van een 
consistent geheel van argumenten. Die overtuigingskracht moet ertoe 
lei den, dat er bij bedrijven het gevoe1 ontstaat dat adoptie van een nieuw 
instrument verstandig is en tot vooruitgang zal leiden. In feite is een 
dergelijk consistent geheel van argumenten de kern van een zogenaamd 
'discourse' (eng.): een 'vertoog' waarin op een organisatieoverstijgend 
niveau op een bepaalde wijze werkelijkheid wordt geconstrueerd. Om 
effectief te kunnen zijn, moet de boodschap in een 'discourse' vaak 
herhaald worden. De vele artikelen, workshops, symposia en derge1ijke 
rond bijvoorbeeld het thema 'systematische prestatiesturing met 'non
financials' mogen daarvan getuigen! 

Maar veel praten is niet genoeg. Wi! een 'discourse' echt beklijven, wil zij 
als het ware een vanzelfsprekende status krijgen, dat moet er in aanvulling 
op de retoriek sprake zijn van een min of meer concrete techniek. Zo heeft 
het 'discourse' rond systematische prestatiemanagement ('performance 
management') absoluut geprofiteerd van de beschikbaarheid van een min 
of meer concrete techniek: de 'balanced scorecard'. Die 'balanced 
scorecard' is in dit verband eigenlijk te beschouwen als een intellectuele 
technologie (Eden ius & Hasselbladh, 2002), een instrument waarmee 
binnen een bedrijf aan systematische prestatiesturing kan worden gewerkt. 
Die intellectue1e technologie staat min of meer concreet in tijdschriften en 
in de leerboeken. Min of meer, omdat op een organisatieoverstijgend 
niveau de 'balanced scorecard' immers algemeen genoeg moet zijn om op 
een veelheid van organisaties van toepassing te kunnen zijn. Aan die eis 
van relatieve algemeenheid wordt zeker voldaan: de perspectieven van 
waaruit kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren worden 
vastgesteld (een financieel perspectief, een klantperspectief, een 
procesperspectief en een innovatieperspectief) zijn voor vrijwel aile 
organisaties herkenbaar. Tegelijkertijd moet de technologie het echter 
mogelijk maken dat managers in specifieke organisaties haar kunnen 
toesnijden op hun specifieke situatie. Dat proces van 'toesnijden', van fijn
ontwerp en detai!constructie van de balanced scorecard, gaat vooraf aan het 
concreet meten van de prestaties en heeft in organisaties op zichzelf al een 
grote betekenis. Want die activiteit leidt ertoe dat managers in de specifieke 
organisatie zich expliciet gaan afvragen, wat in hun organisatie nu precies 
de kritische succesfactoren zijn en welke prestatie-indicatoren voor die 
kritische succesfactoren kunnen worden gevonden. Kortom: in het proces 
van fijn-ontwerp wordt eigenlijk vastgelegd wat er precies moet worden 
'gemanaged' en hoe de diverse kritische succesfactoren met elkaar in 
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verbinding staan. Als resultaat van een gezamenlijk discussieproces in de 
organisatie ontstaat als het ware een door organisatieleden geconstrueerd en 
gedeeld 'selectiej samenhangend verband'. Door te kiezen voor een 
bepaald ontwerp van de scorecard en daarmee voor een bepaalde 
samenhang tussen kritische succesfactoren wordt in feite gezamenlijk een 
te besturen 'organisatiewerkelijkheid' geconstrueerd. Op basis van dat 
verband vinden pas in tweede instantie de echte prestatiesturings
activiteiten plaats met daarin een centrale plaats voor 'metingen'. 

Vit dit alles moge blijken, dat moderne bewegingen in management 
accounting niet aileen bijdragen aan het leveren van informatie (in dit 
voorbeeld 'ex post informatie' die de prestatie van de organisatie 
reflecteert), maar ook aan de constructie van de bestuurlijke ruimte in de 
organisatie. Dus met andere woorden: aan de vaststelling van wat er in de 
organisatie precies moet worden bestuurd. Hier ligt wat mij betreft voor de 
toekomst een erg interessant veld van wetenschappelijk onderzoek; er is 
nog veel te ontdekken. In feite gaat het dan om onderzoek naar processen 
van sociale constructie van en rond management accounting technieken en 
technologieen, zowel buiten als binnen de context van organisaties. In 
vergelijking met constructie vanuit het ingenieursdenken kenmerkt sociale 
constructie zich door relatiefveel subjectiviteit en interpretatie. 

4.5 Een toekomstperspectief voor bet vakgebied management 
accounting 

Voor de toekomst bepleit ik een voortgaande pluriformiteit in het 
management accountingonderzoek. Wat mij betreft mag er daarbij, zoals 
gezegd, enige nadruk komen te Iiggen op onderzoek vanuit het perspectiej 
van de sociale constructie. 

Voorts sta ik een verbreding van het 'accounting'-perspectiefvoor, alsmede 
een sterkere accentuering van de samenhang tussen accounting
informatiesystemen en andere informatie- en kennissystemen in organi
saties. Wat betreft die verbreding ben ik het met Shields (1997) eens, dat 
het 'label' management accounting in de toekomst te beperkt zal zijn om 
allerlei veranderingen in de omgeving en in de structuur van organisaties te 
kunnen volgen (Shields, 1997). Het gaat dan om de voortgaande tendens tot 
'empowerment' van personeel, maar bijvoorbeeld ook om het ontstaan van 
'supply chains' en van nieuwe vormen van min ofmeer langdurige samen
werking tussen organisaties. Aard, definitie en grenzen van management 
accounting zullen hierdoor veranderen. Als nieuw 'label' steIt Shields 
organizational accounting voor, waarachter niet aileen een infor
matiehuishouding ten behoeve van besluitvorming en beheersing door 
managers schuil gaat, maar ook informatievoorziening ten behoeve van 
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andere 'stakeholders' (partners, werknemers, afuemers, leveranciers). 
'Organizational accounting' moet in dienst staan van lerende organisaties, 
die zich in de modeme tijd vee1al kenmerken door platte (team)structuren 
met veel horizontale relaties. Die organisaties zijn bovendien vaak virtueel, 
waardoor de behoefte aan informatie enorm toeneemt. Er ligt hier een grote 
uitdaging in het ontwerp van informatiesystemen waarin accounting
informatie wordt gei'ntegreerd met non-accounting informatie. Kortom: de 
relatie met de SAP-achtige systemen komt dan op de voorgrond te staan! 
Onderzoekers kunnen hier een belangrijke rol spelen. 

Maar er is ook een andere kant, namelijk de vraag naar de grenzen van 
(sociaal) ontworpen systemen van 'organizational accounting' en andere 
expliciete informatiesystemen. 'Organizational accounting' leidt tot syste
matisch vergaarde, expliciete informatie in het verband van sturing van de 
organisatie of delen daarvan. Die informatie is grotendeels van kwantita
tieve aard en leidt tot expliciete kennisbanken in organisaties. Maar er zijn 
aanwijzingen, dat het leervermogen van organisaties en hun innovatieve 
kracht (en daarmee het economisch resultaat) niet zozeer door expliciete 
kennis, maar vee I meer door impliciete kennis wordt bepaald, of op zijn 
minst door de wisselwerking tussen die twee (o.a. Lam, 2000; Nelson & 
Winter, 1982; Nonaka, 1994). Impliciete kennis staat bekend als 'tacit 
knowledge' en kan niet worden geexpliciteerd en gecodificeerd. Het is 
intui'tieve, niet gearticuleerde kennis. Zij kan als een resultaat van prak
tische ervaring belichaamd zijn in een individu, maar kan ook zijn ingebed 
in een netwerk van sociale relaties, of anders gezegd: in een organisatie. In 
het laatste geval is er sprake van contextspecifieke kennis, die zich vertaalt 
in 'organisational routines' (Nelson & Winter, 1982). Die routines 
omvatten het collectieve organisatiegeheugen. Het leervermogen en de 
innovatiecapaciteit van de organisatie is vervolgens vooral athankelijk van 
de wisse1werking tussen 'tacit knowledge' in het collectieve organisatie
geheugen enerzijds en expliciete kennisbanken anderzijds. 

Een stuursysteem dat volledig vaart op het kompas van expliciete kennis
banken, houdt ten onrechte geen rekening met het belang van onuitge
sproken inzichten en routines zoals die be1ichaamd zijn in individuen 
('embodied knowledge') en/of ingebed zijn in sociale netwerken in 
organisaties ('embedded knowledge'). Anders gezegd, een organisatie die 
te sterk met systematische prestatiesturing wordt geleid, zal al gauw bloot
staan aan bloedarmoede. Een goede illustratie hiervan wordt gegeven door 
Vaivio (1999). Voor een bedrijf, dat vooral gericht moet zijn op innovatie, 
kan een rigide toepassing van een 'balanced scorecard' met bijbehorend 
stuursysteem zo zelfs een be1emmerende factor worden. Want juist zo'n 
organisatie moet het hebben van 'tacit knowledge' die aanwezig is bij vele 
verschillende individuen en groepen. Kennis die zich niet centraal laat 
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beheersen. Een op strategische groei georienteerde onderneming zal zich 
dan ook eerder kenmerken door een veelheid van (vaak onzichtbare) 
informatiekanalen, varierend naar plaats en tijd en opkomend vanuit de 
basis. Dat maakt wellicht een rommelige indruk, maar leidt in de praktijk 
vaak tot echt leergedrag en daadwerkelijke innovatie. Hopwood (2000) 
voorspelt dan ook, dat de moderne 'balanced scorecard' ingebed in een 
bureaucratisch, systematisch stuursysteem in een turbulent-strategische 
omgeving geen lang leven beschoren zal zijn. 

Het lijkt mij al met al goed, dat onderzoekers ook de grenzen van 
management accounting systemen en hun eventuele tijdelijkheid goed in 
beeld brengen. Wat dit betreft weten we nog erg weinig. 

4.6 Siotopmerking 

Het geheel overziend is tenminste een conclusie absoluut onontkoombaar: 
'management accounting' heeft zich ontwikke1d tot een volwaardig deel
gebied van de bedrijfskunde. Wat dit betreft kan Theeuwes tevreden zijn: 
de 'klassieke bedrijfseconomie' is inderdaad uit het slop gehaald en he eft 
enerzijds een sterk multidisciplinair karakter gekregen, terwijl anderzijds 
de weerbarstige praktijk goed zichtbaar is geworden. Maar hij zal het niet 
erg vinden dat er nog wei het nodige te doen valt. Een van de zaken die we 
wat mij betreft nog beter moeten rege1en in ons wetenschappelijk 
onderzoek, is het zogenaamde 'engaged scholarship '. Bij deze vorm van 
onderzoek is de wetenschapper actiefbetrokken bij de gang van zaken in de 
organisatie en draagt hij zelfs een steentje bij aan het 'wordingsproces' dat 
de praktijk zo kenmerkt. Aileen zo ontstaat goede theorie over en voor de 
praktijk. En aileen zo kan naar mijn oordeel een bijdrage worden geleverd 
aan de beschrijving en de interpretatie van processen in de praktijk. In het 
veri eden zijn wetenschappers nogal sterk op zoek geweest naar statische 
theorie in de zin van een set van conditioneel-normatieve uitspraken voor 
een populatie van organisaties of delen daarvan. Maar waar wij nu volgens 
mij aan toe zijn, is een goede beschrijving en interpretatie van ont
wikkelingsprocessen in specifieke organisaties en van geleidelijke 
interactie tussen organisaties en de invloed van derden daarbij. Goede 
gevalstudies met betrokken wetenschappers zijn daarvoor essentieel. 

Theeuwes heeft indertijd de bedrijfskundige ontwikkelingstrend van de 
bedrijfseconomie scherp aan de oppervlakte gebracht. Het komt er nu op 
aan voortvarend verder te werken aan een werkelijke totstandkoming van 
multi-disciplinair gevoede theorievorming over en voor de praktijk. Met 
wetenschappers die enerzijds een goede methodologische scholing hebben, 
maar die anderzijds werkelijke voeling met de praktijk hebben! 

80 



Management Accounting en control anno 2003 

4.7 Literatuur 

Abrahamson, E., (1991). Managerial fads and fashions: the diffusion and 
rejection of innovations, Academy of Management Review, 586-612 

Abrahams'on, E., (1996). Management Fashion, Academy of Management 
Review, 254-285. 

Argyris, C., (1990). The dilemma of implementing controls: the case of 
managerial accounting, Accounting, Organizations and SOciety, 503-
515. 

Bjomenak, T., (1997). Conventional Wisdom and Costing practices, 
Management Accounting Research 8,367-382. 

Bonnet, M.P.B., Spekl6 R.F en E.G.J. Vosselman, (1999). Van de Leer 
van de Kostprijs tot Management Accounting - de intemationalise
ring van een wetenschappelijke discipline in Nederland, Maandblad 
voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 5-15 

Bums, J. and Scapens, R.W., (2000). Conceptualizing management 
accounting change: an institutional framework, Management 
Accounting Research 11, 3-25. 

Corbey, M. (1995). Logistiek management en management accounting, 
dissertatie, Technische Universiteit Eindhoven. 

Drury, C. en M. Tayles, (1994). Product costing in UK Manufacturing 
Organizations, The European Accounting Review 3, 443-470 . 

. Edenius, M. & Hasselbladh, H., (2002). The balanced scorecard as an 
intellectual technology, Organization, 249-273. 

Fligstein, N., (1990). The transformation of corporate control, Cambridge, 
MA: Harvard University Press. 

Foucault, M., (1979). Discipline and Punish:The Birth of the Prison, New 
York, Vintage Books. 

Hopper, T.M. en M.B. Macintosh, (1993). Management Accounting as 
Disciplinary Practice, Management Accounting Research, 181-216. 

opwood, A.G., (1972), An empirical study of the role of accounting data in 
performance evaluation, Empirical research in Accounting, 
Supplement to Journal of Accounting Research, 156-182. 

Hopwood, A.G., (1999). Situating the practice of management accounting 
in its cultural context: an introduction, Accounting, Organizations 
and Society, 1999,377-378. 

Hopwood, A.G., (2000), Strategie en informatie: tijd om naar buiten te 
kijken, in: Mastering Strategy, Uitgave van het Financieel Dagblad, 
476-484. 

Kaplan, R.S., (1983). Measuring Manufacturing Performance: A new 
Challenge for Managerial Accounting Research, The Accounting 
Review, 686-705. 

Kaplan, R.S., (1984). The Evolution of Management Accounting, The 
Accounting Review, 403-417. 

81 



Waarde en waardering van bedrijfseconomische informatie 

Kaplan, R.S. and D.P. Norton, (1992). 'The balanced scorecard-measures 
that drive performance', Harvard Business Review, January-Februa
ry,71-79 

Kaplan, R.S. and D.P. Norton, (1993). 'Putting the balanced scorecard to 
work', Harvard Business Review, September-October, 134-147 

Kaplan, R.S. and D.P. Norton, (1996). 'Using the Balanced Scorecard as a 
Strategic Management System', Harvard Business Review, January
February, 75-85. 

Kaplan, R.S., (2001a), Transforming the balanced scorecard from 
performance measurement to strategic management, Part 1. 
Accounting Horizons, 1511,87-105. 

Kaplan, R.S., (2001b). Transforming the balanced scorecard from 
performance measurement to strategic management. Part 2., 
Accounting Horizons, 15/2, 147-161 

Lam, A. (2000), Tacit knowledge, organizational learning and societal 
institutions: an integrated framework, Organization Studies, 21/3, 
487-513. 

Limperg, Th., (1968). Verzameld werk van prof Dr Th. Limperg Jr., deel 
2: Leer van de Kostprijs, G.L. Groeneveld et al. (red.), Kluwer, 
Deventer. 

Meer-Kooistra, J. and Vosselman, E.G.J., 2000. Management control of 
interfirm transactional relationships: the case of industrial renovation 
and maintenance, Accounting, Organizations and Society, 25, 51-77. 

Nelson, R.R., en Winter, S.G., (1982), An evolutionary theory of economic 
change. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge. 

Nonaka, I., (1994), A dynamic theory of organizational knowledge 
creation, Organization Science 5: 14-37 

Otley, D.T., (1978). Budget use and managerial performance, Journal of 
Accounting Research, 122-149. 

Ronen, J. and J.L. Livingstone, (1975). An expectancy theory approach to 
the motivational impact of budgets, The Accounting Review, 671-
685. 

Scapens, R.W., (1994). Never Mind the Gap: Towards an Institutional 
Perspective on Management Accounting Practice, Management 
Accounting Research 5, 301-321. 

Shields, M.D., (1997). Research in Management Accounting by North 
Americans in the 1990s, Journal of Management Accounting 
Research, 3-61. 

Shields, M.D., (1998). Commentaries on Management Accounting in 
Europe, Management Accounting Research, 483-513 

Spekle, R. (2001). Explaining management control structure variety: a 
transaction cost economics perspective. Accounting, Organizations 
and Society 26,419-441. 

82 



Management Accounting en control anno 2003 

Theeuwes, J.A.M. (1987). Naar een bedrijfskundige bedrijfseconomie. 
Inaugurele rede Technische Universiteit Eindhoven. 

Vaivio, J., (1999), Examining "The Quantified Customer", Accounting, 
Organizations and Society, 689-715. 

Vosselman. E.G.J. (1998), Management accounting onderzoek: praktisch 
relevante theorievorming, Bedrijfskunde 

Vosselman, E.G.J., (1999). Management Accounting en Control, Lemma, 
Utrecht. 

Vosselman, E.G.J. (2002). Towards horizontal archetypes of management 
control: a transaction cost economics approach, Management 
Accounting Research 13, 131-148. 

83 



Waarde en waardering van bedrijfseconomische informatie 

84 



Relevantie van bedrijfseconomische informatievoorziening voor managers 

5 

Relevantie van 
bedrijfseconomische 

informa tievoorziening 
• voor managers In 

operationele 
processen 

Prof.dr.ir. Marc Wouters 

Universiteit Twente 
Faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie (BBT) 

85 



Waarde en waardering van bedrijfseconomische informatie 

86 



Relevantie van bedrijfseconomische informatievoorziening voor managers 

5.1 Inleiding 

Management accounting is een bijzonder breed veld in onderwijs en 
onderzoek, en daarom kunnen mensen die op dat terrein actief zijn, zich op 
nogal verschillende manieren met nogal verschillende onderwerpen bezig 
houden. Wat ik lees, doceer, onderzoek en schrijf onder de noemer "mana
gement accounting" is nadrukkelijk ge"inspireerd door de samenwerking 
met Jacques Theeuwes als promotor en collega. 

Toen ik in 1988 bij Jacques Theeuwes met onderzoek begon, was er in de 
management accounting literatuur veel aandacht ontstaan voor modeme 
productiesystemen en de gevolgen voor management accounting. Dat was 
de tijd dat in de industrie in de Verenigde Staten, waar toch het meeste over 
management accounting werd geschreven, werd belaagd door Japanse con
currentie. Producenten van auto's, consumentenelektronica, machines, e.d. 
hadden het moeilijk. De eisen op het gebied van kwaliteit, doorlooptijden 
en lage voorraden werden steeds belangrijker. Bedrijven in de VS en 
Europa waren volop bezig de wijze van produceren aan te passen. Dit 
leidde in de management accounting literatuur tot meer aandacht voor 
primaire processen en de relevantie van management accounting tech
nieken, die vaak eenzijdige waren gericht op de directe kosten per eenheid 
product. Vooral Kaplan (1983, 1984, 1990) en Johnson en Kaplan (1987) 
hebben veel invloed gehad. Illustratief voor deze periode is bijvoorbeeld 
een invloedrijk artikel van Hiromoto (1988) over management accounting 
in Japan. Young en Selto (1991) beschreven de stand van zaken in het 
onderzoek begin jaren '90. Dit was een stimulerend begin voor een jonge 
onderzoeker. 

Een aantal elementen is kenmerkend voor de manier waarop Jacques 
Theeuwes tegen management accounting inforrnatie aankijkt. Ik denk 
vooral aan de duideIijke koppeling met het primaire proces, het centraal 
stellen van de gebruiker van de inforrnatie (en niet de controller), vee I 
beiang hechten aan begrijpeiijke berekeningen, samenwerken met bedrijven 
in onderzoek om betere management accounting inforrnatie te ontwikkelen, 
samenwerking met andere disciplines. 

In dit artikel komt een bespreking van management accounting als 
vakgebied aan de orde, een aantal ontwikkelingen in de management 
accounting Iiteratuur, een kijk op bedrijfseconomische inforrnatie in relatie 
tot het operationele proces, die wordt toegelicht aan de hand van twee case 
studies, en keuzes die in onderwijs en onderzoek kunnen worden gemaakt 
om de relaties tussen management accounting en het operationeie proces 
verder te versterken. 
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S.2 Management accounting als vakgebied 

De tenn "management accounting" suggereert dat dit vakgebied een 
specialisatie is van "accounting". Dat zou betekenen dat management 
accounting zich beperkt tot accounting infonnatie en daannee altijd 
financieel van aard is. Het is misschien nuttig om wat definities van 
management accounting te geven, en daaruit blijkt dat het vakgebied toch 
wat breder wordt gezien. Het gaat wei degelijk ook om niet-financiele 
infonnatie. 

De American Accounting Association omschrijft accounting als voigt: 
"Accounting is the process of identifying, measuring and communicating 
economic information to penn it infonned judgments and decisions by users 
of the infonnation." 

In het Verenigd Koninkrijk beschouwt CIMA, dat staat voor The Chartered 
Institute of Management Accountants, management accounting als een 
integraal onderdeel van management, en het omvat de identificatie, 
opstelling, presentatie, interpretatie, en gebruik van informatie die relevant 
is voor: 

• "formulating business strategy 
• planning and controlling activities 
• decision making 
• efficient resource usage 
• performance improvement and value enhancement 
• safeguarding tangible and intangible assets, and 
• corporate governance and internal control." 

Nog twee omschrijvingen uit veelgebruikte leerboeken. De omschrijving 
van Drury (2000) luidt: "Management accounting is concerned with the 
provision of information to people within the organization to help them 
make better decisions and improve the efficiency and effectiveness of 
existing operations." En Horngren e.a. (2000) zeggen het als voIgt: 
"Management accounting measures and reports financial as well as other 
types of information that are intended primarily to assist managers in 
fulfilling the goals ofthe organization." 

In lijn met bovenstaande definities van management accounting, denk ik 
dat management accounting professionals bezig zijn met de volgende 
vragen: 

• Wat meten? Definieren van variabelen om prestaties te meten, zowel 
financiele variabelen als winst en kosten, als niet-financiele prestatie 
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indicatoren, zoals met betrekking tot klanttevredenheid, service, 
kwaliteit, en efficiency. 

• Hoe meten? Vastleggen van data door middel van procedures en 
informatiesystemen waarmee de gedefinieerde prestatie indicatoren 
daadwerkelijk gemeten kunnen worden. Voor financiele indicatoren 
vinden we veel data in de boekhouding, maar tevens zijn andere data 
nodig om bijvoorbeeld kosten te kunnen toerekenen. Ook voor niet
financiele gegevens is een taak weggelegd voor het vakgebied 
management accounting. 

• Wat is de norm? Vaststellen van de beoogde waarden van de prestatie 
indicatoren. Welk niveau is een goede prestatie? Budgettering en 
management afspraken. 

• Wat is de gerealiseerde prestatie? Rapporteren van de actuele waarde 
van de financiele en niet-financiele grootheden; analyseren van de 
oorzaken van verschiIIen. 

• Wat nu? Analyseren hoe de prestaties verbeterd kunnen worden als de 
gerealiseerde prestatie significant onder de norm ligt. Plannen door 
rekenen: wat gebeurt er met verschiIIende prestatie indicatoren als 
bepaalde acties worden genomen? 

Het voorgaande bespreekt vanuit een nogal "mechanische" achtergrond 
over management accounting informatie. Meten, analyseren, bijsturen en 
beslissen staat centraal, alsof een bedrijfskundig systeem beschreven kan 
worden als een machine waarvan de technische aspecten goed begrepen 
moeten worden om het functioneren te beschrijven. Maar in bedrijfskunde 
speeIt de mens altijd een roI. Bedrijfskundige systemen zijn gericht op de 
voortbrenging van goederen of diensten, waarbij de mens aItijd een factor 
van betekenis is. Het is daarom verduidelijkend om in grote lijnen twee 
functies van management accounting informatie te onderscheiden: de 
ondersteuning van beslissingen, en de bei'nvloeding van beslissingen. 

Bij de ondersteuning van beslissingen houden management accounting 
concepten niet vee I rekening met menselijk gedrag. Ondersteuning van 
beslissingen in de context van management accounting betekent veelal dat 
van bekende aItematieven de economische gevolgen worden voorspeld, 
zodat de beslisser het aItematief kan kiezen dat naar verwachting door 
hoogste winst (of een ander economisch criterium) oplevert. Sommige 
beslissingen kunnen prima worden doorgerekend met gegevens die 
beschikbaar zijn in de administratie, bijvoorbeeld gegevens over inkoop
prijzen, verkoopprijzen, en kostprijzen. Deze gegevens dienen dan weI 
zorgvuldig op een zodanige manier te worden gebruikt, dat de toekomstige 
economische verschiIIen worden berekend. Afschrijvingen, onbei'nvloed
bare vaste kosten, en boekwaardes dienen buiten beschouwing gelaten te 
worden. 

89 



Waarde en waardering van bedrijfseconomische informatie 

Andere beslissingen veroorzaken zodanige veranderingen van de bestaande 
structuur, dat gegevens met betrekking tot de huidige situatie van weinig 
nut zijn. We spreken dan vaak van investeringsbeslissingen, en alterna
tieven worden op grond van de netto contante waarde verge1eken. Omdat 
geldstromen centraal staan, die geschat worden op grond van nieuwe 
informatie in plaats van op grond van gegevens uit de accounting database, 
worden investeringsbeslissingen ook weI tot het dome in van de finan
ciering gerekend in plaats van management accounting. 

Bei'nvloeding van beslissingen is de tweede functie van management 
accounting. Nu wordt menseIijk bedrag cruciaal, want in deze functie gaat 
het om de bei'nvloeding van beslissingen en bedrag van mensen in de 
organisatie door midde1 van management accounting informatie. Uitgangs
punt is dat hogere management lagen niet aIle beslissingen zelf kunnen of 
willen nemen en dat daarom beslissingsbevoegdheden zijn gedelegeerd aan 
lagere managers, terwijl de hogere managers weI invloed wiIIen uitoefenen 
op de beslissingen van lagere managers. Maar lagere managers hebben zo 
hun eigen prioriteiten en hebben vaak een informatievoorsprong. Centraal 
is hier de vraag welk gedrag wordt opgeroepen door het gebruik van 
bepaalde technieken voor management accounting, zoals budgetterings
processen, financiele en niet-financieIe prestatiemaatstaven, interne ver
rekenprijzen, en kostenaIlocatie. 

Omdat het vakgebied zo breed is, is ook het wetenschappelijk onderzoek in 
management accounting breed. Shields (1997) geeft een beeld van recent 
management accounting onderzoek. Hij beschrijft het management 
accounting onderzoek van Noordamerikaanse auteurs op basis van 152 
artikelen en doet op grond daarvan suggesties voor toekomstig onderzoek. 
De meeste artikelen gaan over onderwerpen die te maken hebben met het 
aansturen van beslisgedrag door middel van bedrijfseconomische 
technieken, zoals beloning, budgettering, prestatiemeting. Veel onderzoek 
he eft betrekking op productie, of gaat niet specifiek over een bepaalde 
situatie. Vee I onderzoek is theoretisch verankerd in de economische weten
schap, maar de helft van de artike1en stoe1t op andere theorieen, met name 
gedrag in organisaties, psychologie, en operationeel management. Bijna 
een derde van het gei'nventariseerde onderzoek is niet empirisch en is 
gebaseerd op modeIlen. Verder komen bijna aIle empirische methoden aan 
bod: vragenIijsten, documenten, experimenten, en gevalstudies. Verge
Iijkbare resultaten komen naar voren in de inventarisaties van Van HeIden 
en Theeuwes (1999) met betrekking tot management accounting onderzoek 
in Nederland en van Scapens en Bromwich (2001), die gaat over onderzoek 
dat is gepubliceerd in het tijdschrift Management Accounting Research. De 
suggesties voor toekomstig onderzoek, die worden gedaan op grond van 
dergelijke inventarisaties, bestrijken zeer uiteenlopende onderwerpen. 
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Interessant is in dit verband om te zien dat mensen vanuit de meest uiteen
lopende achtergronden verzeild raken in management accounting onder
zoek. Aan de ene kant heb je mensen, die van huis uit ingenieur zijn en die 
belangstelling krijgen voor bedrijfsvoering, en daarna voor kosten
beheersing in het bijzonder. Aan de andere kant zijn er economen, die 
opschuiven naar bedrijfseconomie en accounting, en zich vervolgens 
richten op management accounting. Deze twee mensen stellen zich aan 
elkaar voor, denken al snel veel gemeenschappelijk te hebben - mana
gement accounting in onderzoek en onderwijs - en ze ontdekken vervol
gens dat ze hopeloos langs elkaar he en praten. Als ik terugkijk op vele 
jaren interactie met verschillende mensen, is de volgende karikatuur een 
aardige samenvatting van mijn ervaringen: 

• De ingenieur in cost management denkt in termen van processen, 
definieert "efficiency" als input + output van een proces, is gericht op 
doorrekenen van beslissingen, houdt theoretisch niet of naYef rekening 
met menselijk gedrag, is vooral gedreven door de vraag "Hoe kan het 
beter?", is dol op gedetailleerde beschrijvingen van processen en 
producten, en gebruikt eventueel case studies als illustratieve 
voorbeelden van ontwikkelde technieken. 

• De econoom die verzeild is geraakt in management accounting 
beschrijft een bedrijf in eerste instantie via de organisatie, definieert 
"efficiency" als een Pareto optimale allocatie van middelen, is vooral 
gericht op bei'nvloeden van beslissingen en gedrag, is primair op zoek 
naar verklaringen, werkt met abstracte concepten, ziet de concrete 
werkelijkheid als operationalisatie daarvan, en gebruikt eventueel case 
studies om theorie te ontwikkelen ofte testen. 

Samenvattend, management accounting onderzoek lijkt wei het volledige 
veld van de bedrijfskunde te omvatten. Onder het mom van management 
accounting lees ik over heel veel verschillende onderwerpen en kom ik op 
conferenties ook heel uiteenlopende mensen tegen. Het is een heel breed 
veld, waarin uiteenlopende onderwerpen aan bod komen, gebruik wordt 
gemaakt van theorieen uit nogal wat verschillende disciplines, en een breed 
scala aan methoden van onderzoek wordt toegepast. 

5.3 Ontwikkelingen in de literatuur 

In deze paragraaf wordt een aantal onderpen uit de management accounting 
literatuur besproken. Door beperkingen van mijn kennis en de beschikbare 
ruimte kan dit natuuriijk maar een klein deel van de management 
accounting literatuur omvatten. Het is vooral persoonlijke voorkeur die de 
selectie bepaalt, en juist daarin klinkt de invloed van Jacques Theeuwes 
door. De volgende onderwerpen komen aan bod: 
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• Meten van kosten, ontwerpen van kostprijssystemen 
• Gebruik van kostprijzen voor beslissingen 
• Economische effecten van verbeteringen in operationeel management 
• Niet-financiele presentatie meetsystemen 
• Budgettering 

De meting van kosten krijgt in de literatuur nog steeds veel aandacht. 
Onder de noemer "activity-based costing" wordt onderzoek gedaan naar de 
vraag hoe nauwkeurigere systemen voor de berekening van de kosten van 
producten kunnen worden ontwikkeld. Voor "producten" kunt u ook andere 
kostenobjecten lezen, zoals klanten, regio's, of afzetkanalen (Cooper en 
Kaplan 1988, 1992). Er is niet aileen aandacht voor de ontwikkeling van 
systemen, maar ook voor de implementatie van dergelijke systemen 
(bijvoorbeeld, Anderson 1995b; Argyris en Kaplan 1994; Gosselin 1997; 
Krumpwiede 1998; Malmi 1999; McGowan en Klammer 1997; Shields 
1995). Ook de conceptuele ontwikkeling van kostprijssystemen blijft van 
belang, en hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van analytische methoden. 
Bijvoorbeeld: Hoe zouden kosten kunnen worden toegerekend die door een 
product worden veroorzaakt en waardoor ook de kosten van andere 
producten omhoog gaan, zoals extra voorraadkosten als gevolg van de 
uitbreiding van het assortiment (Srinidhi, 1992)? Wat is het effect van 
verfijning van systemen voor de meting van kosten als de gebruikte 
gegevens onnauwkeurig zijn (Datar en Gupta 1994, 1997)? 

Een belangrijk aspect voor het ontwerp van een kostprijssysteem is de 
vraag welke variabelen de hoogte van de kosten bepalen (cost drivers). De 
motivatie voor het ontwerp van meer geavanceerde system en van kostprijs
bepaling is, dat kosten worden bepaald door complexere factoren dan 
"volume" en dat daarom de kosten toerekening ook niet aileen op volume 
zou moeten worden gebaseerd. Vaak is gevoelsmatig wei duidelijk dat 
bijvoorbeeld de kosten van een fabricageafdeling groter zijn, naarmate het 
assortiment groter is. Is dat altijd zo? Waar hangt dat vanaf? Dit heeft 
geleid tot empirisch onderzoek naar de factoren die kosten bepalen (bij
voorbeeld Anderson 1995a; Datar e.a. 1993; Banker en Johnston 1993; 
Banker e.a. 1995; Dopuch en Gupta 1994; Fisher en Ittner 1999; Foster en 
Gupta 1990; MacDuffie e.a. 1996). 

Een vraag die door middel van analytische modellen wordt bestudeerd, 
betreft het gebruik van kostprijzen voor beslissingen. Toegerekende kosten 
bestaan voor een dee I uit kosten die op korte termijn variabel zijn in relatie 
tot de gehanteerde kostenverdeelsleutels - als bijvoorbeeld handelingskos
ten in een magazijn worden toegerekend aan klanten op grond van order
regels, dan zullen de personeelskosten, die vaak voor een belangrijk dee I 
bestaan uit de kosten van uitzendkrachten, wei toenemen als het aantal 
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orderregels toeneemt - en voor een deel bestaan toegerekende kosten uit 
vaste kosten - bijvoorbeeld de kosten van het magazijngebouw, die 66k 
onderdeel zijn van de kosten per orderregel. Het is de vraag of de in kost
prijssystemen berekende tarieven gebruikt kunnen worden om de 
economische gevolgen van beslissingen door te rekenen. Dit betreft de 
relatie tussen de opportunity costs en kostprijzen (o.a. Zimmerman 1979; 
Banker e.a. 1988; Bromwich en Hong 1999; Cohen en Loeb 1988; Dewan 
en Mendelson 1990; Miller en Buckman 1987; Noreen en Burgstahler 
1997). Het gebruik van kosteninformatie in beslissingen is niet aileen door 
middel van analytisch onderzoek aangepakt, maar er is ook empirisch 
onderzoek gedaan door middel van experimenten. Daaruit blijkt bijvoor
beeld dat mensen inderdaad geneigd zijn kostprijzen te gebruiken voor 
beslissingen en weinig aandacht te besteden aan opportunity costs 
(Chenhall en Morris 1991; Northcraft en Neale 1986; Vera-Munoz 1998; 
Wouters 1996). Ook blijkt dat mensen geneigd zijn al gedane uitgaven, 
zogenaamde sunk costs, mee te nemen bij het nemen van beslissingen, 
terwijl eigenlijk aileen toekomstige, nog bei"nvloedbare uitgaven en 
ontvangsten relevant zijn (Arkes en Blumer 1985; Garland en Newport 
1991; Roodhooft en Warlop 1994). 

Gerelateerd aan het empirisch onderzoek naar cost drivers, is het onderzoek 
naar de economische effecten van verbeteringen in operations management. 
In operations management zijn heel wat concepten ontwikkeld waardoor 
processen efficienter en/of kwalitatief verbeterd kunnen worden. Denk aan 
flexibele fabricage systemen, computerondersteunde planningssystemen, 
systemen voor voorraadbeheer, planning, workflow management en kwali
teitsbeheersing. Maar het is vaak lastig om de economische voordelen 
vooraf, wanneer de investeringsbeslissing moet worden genomen, te beoor
del en. Dit vereist onderzoek naar beter technieken voor de ex ante econo
mische beoordeling van verbeteringen in operations management (Kaplan 
1986a). En ook is meer onderzoek nodig om te testen of de beoogde 
voordelen daadwerkelijk optreden (Balakrishnan et al. 1996; Ittner 1994; 
Ittner en Larcker 1995, 1997; Davila en Wouters 2001). 

Er is in onderzoek en praktijk volop aandacht voor niet-financiele prestatie 
indicatoren. De constatering dat er veel veranderingen zijn in de primaire 
processen van organisaties, leidde tot onderzoek naar nieuwe prestatie 
indicatoren. In de management accounting Iiteratuur wordt in dit verband 
veelal verwezen naar de literatuur rond de balanced scorecard, die door 
Kaplan en Norton (1992, 1993) op gang is gebracht, maar specifiek in 
relatie tot operationeel management waren er ook al bijdragen van onder 
meer Berliner en Brimson (1988), Fitzgerald en Moon (1996), Hall e.a. 
(1990), Kaplan (1983, 1990), Maskell (1991) en Nanni e.a. (1992). Ook in 
de operations management Iiteratuur worden de ontwikkeling van niet-
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financiele prestatie indicatoren besproken (zoals Beamon 1999; Beamon en 
Ware 1998; Bourne e.a. 2000; Bowersox en Closs 1996; Medori en Steeple 
2000; Neely e.a. 1995). 

Een argument voor het gebruik van niet-financiele prestatie indicatoren is, 
dat deze eerder tot uitdrukking brengen dat het goed of slecht gaat. Met 
andere woorden, deze zouden voorspellend moeten zijn voor de financiele 
indicatoren. Of dit zo is, is een onderzoeksvraag die in de Iiteratuur aan
dacht krijgt, bijvoorbeeld in Ittner en Larcker (1998), Banker, Potter en 
Srinivasan (2000), en Nagar en Rajan (2001). Hoque en James (2000) 
leggen een verbinding tussen het gebruik van niet-financiele prestatie 
indicatoren en de prestatie van de organisatie. 

Een andere argument voor het gebruik van niet-financiele prestatie 
indicatoren is dat deze meer informatie geven dan uitsluitend financiele 
informatie, en daarmee is het gebruik van niet-financiele prestatie indica
toren afhankelijk van de omstandigheden. Je zou verwachten dat 
eenvoudige administratieve informatiesystemen adequaat zijn in over
zichtelijke bedrijfssituaties met weinig onzekerheid en complexiteit ten 
aanzien van klanten, leveranciers, technologie en concurrenten. Je zou ook 
verwachten dat onzekerheid en complexiteit leidt tot de invoering van 
uitgebreidere informatiesystemen, waarin naast financiele ook niet
financiele gegevens staan, waarmee informatie op verschillende manieren 
kan worden geaggregeerd, die verwachte en gerealiseerde effecten van 
beslissingen duidelijk maken, en die snel en frequent rapporteren. In de 
literatuur worden dergelijke karakteristieken van informatiesystemen 
verklaard uit kenmerken als onzekerheid over de uitvoering van de 
werkzaamheden, onzekerheid over de omgeving van de organisatie, de 
organisatiestructuur, de onderlinge afhankelijkheid van afdelingen, de 
marktbenadering en de strategie (zoals Bouwens en Abernethy 2000; 
Chenhall en Morris 1986; Chong 1996; Mia en Chenhall 1994). 

Nog een argument voor het gebruik van niet-financiele prestatie maatstaven 
is, dat mensen daardoor beter worden geinformeerd, betere beslissingen 
kunnen nemen en meer leren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel 
onderzoek is gedaan naar het gebruik van financieIe en niet-financieIe 
informatie in menselijke besluitvormingsprocessen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van theorieen uit het veld van human judgment en decision
making, en in het boek van Ashton en Ashton (1995) wordt een overzicht 
gegeven van dit onderzoek. Luft en Shields (2000, 2001) kijken naar 
situaties waarin mensen bepaalde relaties tussen de toekomstige winst en de 
huidige prestatie proberen te begrijpen - in hun experiment gaat het om de 
relatie tussen kwaliteitsniveaus nu en winst een aantal peri odes later. Luft 
en Shields (2001) laten zien dat mensen minder goed doorhebben hoe 
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kwaliteitsproblemen nu invloed hebben op latere winsten, indien de infor
matie over kwaliteit wordt verstrekt als "kwaliteitskosten" - kwaliteits
informatie als financiele informatie - in vergelijking met "aantal defecte 
producten" - kwaliteitsinformatie als niet-financiele informatie. De niet
financiele informatie brengt mensen nadrukkelijker op het idee dat 
kwaliteitsproblemen gevolgen hebben voor processen en klanten, die 
vervolgens de winst aantasten. Luft en Shields (2000) laten zien dat mensen 
de relatie tussen kwaliteitsuitgaven nu en latere kwaliteitsverbetering beter 
snappen indien de kwaliteitsuitgaven eerst op de balans worden gezet en 
vervolgens worden afgeschreven, dan wanneer de kwaliteitsuitgaven 
meteen als kosten worden genomen. Activeren en afschrijven suggereert 
toekomstige voordelen, en daar let men dan beter op. Dit zijn twee voor
beelden van onderzoek dat gebruik maakt van theorieen uit human 
judgment and decision-making en dat leidt tot meer inzicht in het gebruik 
van financiele en niet-financiele informatie. 

Ik zou ook nog graag kort stilstaan bij een onderzoek van Lipe en Salterio 
(2000), waarin wordt gekeken naar een element van niet-financiele 
prestatie indicatoren, namelijk dat deze moeten zijn toegesneden op de 
specifieke processen, markten, producten en strategie van een organisatie. 
Dat leidt ertoe dat binnen een onderneming de organisatieonderdelen voor 
een deel verschillende prestatie indicatoren rapporteren aan het hoofd
kantoor. Het is bekend, dat mens en gemeenschappelijke kenrnerken een 
hoger gewicht geven dan unieke kenmerken, en dat zou kunnen betekenen 
dat de prestatie indicatoren die specifiek zijn voor een bepaalde divisie 
weinig aandacht krijgen. Deze hypothese wordt op grond van experimen
teel onderzoek bevestigd, en deze bevinding doet nieuwe vragen rijzen over 
de ontwikkeling van systemen voor prestatiemeting. 

Het vaststellen van normen voor prestaties en het meten van gerealiseerde 
prestaties speelt bijna altijd in de context van verschillende belangen, zoals 
hierarchische niveaus: het hoofdkantoor en business units, business units en 
de werkmaatschappijen. Je hoeft niet noodzakelijk aile veronderstellingen 
van agency theory over te nemen - beoordeelden doen het liefst niets, 
willen geen risico, en een zo hoog mogelijk beloning - om te onderkennen 
dat de belangen van beoordeelden en beoordelaars typisch niet gelijk lopeno 
Mensen willen uitdagende taken, maar liever een hoger dan een lager 
salaris, liever moeilijke dan he Ie moeilijke doelstellingen, liever normale 
werktijden dan voortdurend gratis overwerken e.d. En bovendien weten 
beoordeelden vaak meer van de activiteiten dan de beoordelaars, bijvoor
beeld over hoeveel inspanning ze nu werkelijk geleverd hebben, wat inder
daad het maximaal haalbare niveau van presteren is, en waardoor tegen
vallende prestaties echt veroorzaakt zijn. Er is veelal sprake van belangen
tegenstellingen en informatie asymmetrie, en management accounting sys-
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temen zijn bijna nooit in staat zodanig de prestaties te pI annen, meten, en 
verklaren, dat deze informatieasymmetrie wordt opgeheven. Daarom 
moeten wij bij het nadenken over budgettering, prestatiemeting e.d. niet 
aileen proberen de mechanistische relaties te kwantificeren, maar expliciet 
in beschouwing nemen hoe menselijk gedrag in de gewenste richting kan 
worden beYnvloed. 

Als het gaat om het vaststellen van de norm hebben we het eigenlijk over 
budgettering. Budgets gaan vaak over financiele normen, maar evenzeer 
worden in organisaties doelen afgesproken met betrekking tot niet
financiele maatstaven. Budgettering is een onderwerp dat veel aandacht 
krijgt in management accounting literatuur, en er is onder meer gekeken 
naar het ontstaan van budgetary slack, dat wil zeggen dat er te gemakkelijk 
haalbare normen worden vastgesteld. Budgetary slack wordt vaak gezien 
als ongewenst vanuit het belang van de organisatie, omd~t er meer in zit -
betere prestaties zijn mogelijk tegen dezelfde kosten (bijvoorbeeld Young 
1985; Dunk 1993; Fisher e.a. 2000, 2002; Walker en Johnson 1999). Maar 
budgetary slack kan ook worden gezien als noodzakelijke flexibiliteit: als 
het tegenzit moet er voldoende budget zijn om toch over de hele linie 
bepaalde prestaties mogelijk te maken. Een beetje ruimte in de kosten, de 
service, en de kwaliteit maakt het moge1ijk om op al deze aspecten goed te 
blijven scoren als de omstandigheden minder gunstig zijn dan gedacht bij 
het vaststellen van de normen (Lukka 1988; Van der Stede 2000; Merchant 
en Manzoni 1989; Davila en Wouters 2002b). Er is met behulp van 
vragenlij sten onder meer onderzoek gedaan naar het ontstaan van 
budgetary slack (Onsi 1973; Dunk 1993, 1995; Dunk en Nouri 1998; Dunk 
en Perera 1997; Merchant 1985), naar het gebruik van financiele 
maatstaven in het budget om mensen te beoordelen (Brownell en Dunk 
1991; Brownell en Hirst 1986; Brownell en Merchant 1992; Hartmann 
2000), en naar de effecten van participatief vaststellen van normen in 
budgetten (Shields en Shields, 1998). Ook is met behulp van analytische 
modellen onderzocht hoe budgetary slack kan worden voorkomen door 
middel van het beloningssysteem. Er is onderzocht hoe mensen die meer 
weten dan hun baas over hun eigen werk en de maximaal haalbare 
prestatie, ertoe kunnen worden aangezet informatie te geven die het 
mogelijk maakt de maximaal haalbare prestatie in het budget op te nemen 
(Kirby e.a., 1991). Met behulp van experimentee1 onderzoek is onderzocht 
of de implicaties van dergelijke modellen empirisch kunnen worden 
bevestigd (zie bijvoorbeeld Chow e.a. 1991, Kim 1992, Waller 1988, en 
een literatuuroverzicht in hoofdstuk 3 van Ashton en Ashton 1995). 

Het bovenstaande was vanzelfsprekend niet bedoeld als overzicht van de 
management accounting literatuur. Ik heb geprobeerd u mee te nemen langs 
een aantal ontwikke1ingen in de management accounting literatuur die ik de 
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laatste jaren met interesse heb gevolgd. Het was mijn subjectieve selectie 
en ordening. 

5.4 Bedrijfseconomische informatievoorziening in relatie tot het 
primaire proces 

Wat in de besproken literatuur wei enigszins aan bod komt, maar wat voor 
Jacques Theeuwes en daardoor ook voor mensen die hij in onderzoek heeft 
geYnspireerd, vooral centraal staat, is de concrete ondersteuning die 
bedrijfseconomische informatie biedt aan mensen die operationele 
processen besturen en verbeteren. Wat mij verbaast, motiveert en bevestigt 
in het belang van wetenschappelijk onderzoek op het raakvlak van mana
gement accounting en de primaire processen in organisaties, is dat de 
"finance & accounting" functie in veel organisaties er niet in slaagt goed 
bruikbare management accounting informatie te leveren - in de ogen van 
gebruikers van die informatie. 

Laten we voor het gemak een onderscheid maken tussen de afdeling 
"bedrijfsadministratie" of "finance en accounting" en de rest van de 
organisatie. Finance and accounting is beslist een yak apart: maandelijks de 
resultaten bepalen, bedrijfseconomische informatiesystemen beheren, 
onderhande!en met de belastingdienst, samenwerken met de accountant (in 
de Nederlandse betekenis van het woord), midde!en aantrekken en uitzetten 
bij de bank, etc. Ik weet hier niet bijzonder veel van. Ik ben geYnteresseerd 
in het gebruik van management accounting buiten de afdeling finance en 
accounting. Het draait dan om gebruikers van accounting informatie: 
managers en professionals in productie, verkoop, marketing, product
ontwikke!ing, etc. We kijken dan naar de manier waarop de informatie hen 
helpt om problemen te signaleren, prioriteiten te stellen, risico's in te 
schatten, oplossingen te bedenken, beslissingen te nemen, etc. We stellen 
dan de vraag of men vee! heeft aan management accounting informatie. Dat 
vah vaak tegen, zo is mij de afgelopen jaren telkens weer gebleken in aller
lei contacten met managers (in interviews, afstudeeropdrachten, cursussen, 
informele gesprekken, etc.). Men klaagt over de tijdigheid, nauwkeurigheid 
en duidelijkheid van cijfers die door de afdeling finance & accounting 
worden verstrekt. Uit onderzoek van Karmarkar e.a. (1990) bleek dat 
managers van fabrieken de administratieve systemen nuttig vinden voor 
externe rapportage naar het hoofdkantoor, maar veel minder nuttig vinden 
voor interne management doe len zoals ondersteunen van beslissingen. Dit 
perspectief: wat hebben mensen in hun werk aan bedrijfseconomische 
informatie, is nadrukkelijk een stempel dat Jacques Theeuwes heeft gedrukt 
op het onderzoek en onderwijs van een aantal collega's. 
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Ais je ook praat met mensen van de afdeling finance & accounting over 
hoe zij hun rol zien, dan blijkt vaak dat men de ambitie heeft om een 
directe bijdrage te leveren aan processen buiten hun eigen afdeling. "From 
scorekeeper to business partner". Men ziet zich als een specialist in 
dataverzameling, analyse en rapportage. Dat lijkt me ook logisch, want de 
professionals van de finance & accounting afdeling zouden ook bij uitstek 
degenen kunnen zijn die systematisch gegevens vastleggen, informatie
systemen ontwikkelen en beheren, prestatie indicatoren definieren en rap
porteren, en cijfers analyseren naar aanleiding van speciale vragen. 
Registratie, analyse en rapportage zijn als het ware hun core competency. 

Diverse studies bespreken de rol van management accounting informatie in 
het werk van mensen (zoals Ahrens 1997; Chapman 1998; Gosse 1993; 
Jazayeri en Hopper 1999; Jonsson 1996, 1998; JOnsson en Gronlund 1988; 
Lukka 1998; McKinnon en Burns 1992; Mouritsen en Bekke 1999; 
Scapens e.a. 1996; Sillince 1995; Van der Veeken en Wouters 2002). Ik 
bespreek het onderzoek van McKinnon en Burns (1992) wat uitgebreider, 
want dit is inspirerend om beter te begrijpen waarom accounting informatie 
vaak tekort schiet. Zij hebben in een serie interviews in bedrijven met 
managers besproken wat voor informatie ze gebruiken en hoe ze daaraan 
komen. Belangrijk is dus dat zij het werk van deze managers als uitgangs
punt nemen en de totale informatie die daarvoor van belang is, zowel 
informele informatie in gesprekken en vergaderingen, als formele infor
matie, waarvan accounting informatie dan een belangrijk onderdeel is. Zij 
constateren dat voor dagelijkse bijsturing eigenlijk nooit financiele cijfers 
worden gebruikt. Men heeft cijfers over gerealiseerde productie (tonnen, 
meters, aantallen, etc), de stand van zaken (stilstand van machines, 
bezettingsgraad), en randvoorwaarden (zoals veiligheid). Dergelijke cijfers 
worden vaak direct door mensen in het productieproces gerapporteerd, dus 
de afdeling finance & accounting speelt geen rol. Bovendien zijn cijfers 
maar een bron van informatie en daarnaast spelen observaties een rol - hoe 
druk is het, hoeveel vooruitgang is gemaakt, hoe schoon is de fabriek -
evenals mondelinge rapportages in vergaderingen, gesprekken, email en 
telefoongesprekken. McKinnon en Burns (1992) beschrijven dat financiele 
rapportages een rol spelen op iets langere termijn. De meeste managers 
hebben doelen die zijn geformuleerd in financiele termen (toegestane 
kosten, vereiste winst, etc.) en ze willen weten in hoeverre deze doelen 
worden gerealiseerd. De dagelijkse cijfers maken trends niet altijd 
duidelijk, en sommige zaken vall en mee, andere vallen tegen. 

McKinnon en Burns (1992) bespreken veel voorkomende problemen van 
management accounting informatie. Ten eerste, informatie komt vaak te 
laat. Managers willen kort na afloop van de periode waar de rapportage op 
betrekking heeft, de cijfers over de gerealiseerde prestatie zien: 's morgens 
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zien hoe de nachtploeg gedraaid heeft, op maandag het overzicht van de 
afgelopen week, op de derde dag de resultaten van de vorige maand. Dat 
lukt de afdeling finance & accounting lang niet altijd. Ten tweede, gebrui
kers hebben vaak al of niet terecht twijfels over de kwaliteit van de cijfers. 
Dat leidt tot het aanhouden van eigen registraties, eventueel ook om op die 
manier sneller de cijfers zelfte kunnen opstellen, en vervolgens blijken er 
natuurlijk merkwaardige verschillen te bestaan tussen de eigen cijfers en de 
vanuit finance & accounting verstrekte cijfers. Ten derde, wordt de duide
lijkheid van management accounting informatie vaak vertroebeld door de 
wijze waarop kosten worden doorbelast, de wijze waarop kosteninformatie 
wordt geaggregeerd, en door regelgeving voor de bepaling van kosten en 
opbrengsten. 

Bovenstaande problemen pleiten voor aanpassingen van procedures en 
systemen om snell ere, betrouwbaardere en flexibelere informatie te genere
reno Je hoort ook weI voorbeelden van bedrijven die geintegreerde, flexi
bele data warehouses hebben geimplementeerd waaruit gebruikers uit 
verschillende afdelingen zelf rapportages kunnen samenstellen. Maar daar
naast is er iets meer fundamenteels aan de hand. Om iemand met financiele 
cijfers echt in zijn/haar werk te ondersteunen, moet goed begrepen worden 
hoe iemand bestuurt, dus wat de doelen zijn, hoe iemand in de gaten houdt 
of doelen worden gerealiseerd, wat risico's zijn, wat het werk moeilijk 
maakt, wat onzekerheden zijn, hoe kan worden bijgestuurd. Ik wil met u 
een tweetal voorbeelden bespreken waaruit dit naar mijn mening blijkt. 

5.5 Case study 1 

Een eerste voorbeeld betreft een onderzoek dat ik samen met Tony Davila, 
een coli ega in de Verenigde Staten, heb uitgevoerd bij een bedrijf dat appa
ratuur maakt voor de productie van Ics (Davila en Wouters 2000, 2002a). 
Dergelijke apparatuur is technologisch uiterst complex. Bij de ontwikkeling 
van nieuwe apparatuur ligt de nadruk op het steeds verder opschuiven van 
de grenzen van het technisch haalbare. En er is grote tijdsdruk om deze 
ontwikkeling snel uit te voeren, want de nieuwste apparatuur moet op 
bepaalde data beschikbaar zijn, zodat potentiele klanten deze kunnen testen 
als ''tool of record" voor nieuwe investeringen. Nadat dit bedrijf nieuwe 
producten op de markt had gebracht, ontstond vervolgens de noodzaak om 
de kostprijs te verlagen. Concurrenten kwamen na enige tijd met verge
lijkbare producten op de markt, en men besefte dat het productontwerp 
vanuit kostenoogpunt verre van ideaal was - men was onder druk van 
technologische vemieuwing en tijd niet toekomen aan "design to cost". Het 
bedrijf was in de jaren na marktintroductie meestal wei in staat de kostprijs 
alsnog significant te verlagen. Toch was dit geen ideale oplossing, want de 
eerste jaren waren de kosten nog onnodig hoog, niet aile bespa-
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ringsmogelijkheden konden later technisch alsnog worden benut, klanten 
accepteerden niet altijd wijzigingen aan het oorspronkelijke en goed
gekeurde product, en deze werkwijze was onnodig duur - ontwikkelwerk 
werd eigenlijk opnieuw gedaan. Men wilde daarom tijdens de ontwikkeling 
van nieuwe producten al aandacht besteden aan de kosten en niet als 
mosterd na de maaltijd. 

In management accounting is target costing het gebruikelijke concept om 
kosten van nieuwe producten al tijdens de ontwikkeling te verlagen. Deze 
benadering houdt in dat er een toekomstige verkoopprijs voor een nieuw te 
ontwikkelen product wordt vastgesteld en op basis daarvan wordt na aftrek 
van kosten (bijvoorbeeld voor verkoop en distributie) en winstmarges 
(bijvoorbeeld van winkels) teruggerekend wat de kostprijs in productie mag 
bedragen (Cooper en Siagmuider 1999; Ansari en Bell 1997). Deze ''target 
cost" wordt verder uiteengerafeld naar de verschillende delen van het 
product. Tijdens de ontwikkeling van het product wordt regelmatig voor
speld wat de kostprijs volgens het voorliggende ontwerp zal bedragen, en 
als deze voorspelde kostprijs hoger is dan de toegestane ''target cost" dient 
het ontwerp te worden aangepast. Cruciaal in deze benadering is dus dat bij 
dreigende kostenoverschrijding een stap terug wordt gedaan en omwille 
van de kosten het ontwerp wordt aangepast - in principe binnen de gelden
de randvoorwaarden t.a.v. kwaliteit en functionaliteit, maar eventueel wordt 
de afweging tussen kosten, kwaliteit en functionaliteit aangepast. De 
uitdaging voor management accounting is om steeds betere modellen op te 
stellen, waarmee ontwerpers de kostenconsequenties van ontwerpbeslis
singen kunnen simuleren. 

Deze benadering bleek absoluut niet te werken in het beschreven bedrijf. 
Men had wei degelijk bepaalde doelstellingen ten aanzien van de kosten 
van nieuwe producten die men aan het ontwikkelen was, maar als bleek dat 
de kosten naar verwachting hoger zouden worden dan deze doelstellingen, 
had men nog nooit het ontwerp om deze reden aangepast. Kosten waren 
simpelweg veel te onbelangrijk in vergelijking met technologie en door
looptijd om een stap terug te doen. "Jammer dan, maar we liggen al achter 
op schema en het is technisch al bijna niet mogelijk om de functionele 
eisen Uberhaupt te realiseren. Let's move on." De cruciale stap terug werd 
nooit gezet. Target costing als methode voor kostenbeheersing kan niet 
werken in een dergelijke situatie. Kostenbeheersing mag nooit de ontwerp
taak nag moeilijker maken of langer doen duren. We zagen in dit bedrijf en 
in een aantal andere hightech bedrijven een benadering, die er om neerkomt 
dat beslissingsbevoegdheden worden weggehaald bij individuele teams. 

• Men selecteert bestaande componenten, ontwikkelt nieuwe compo
nenten en bouwstenen, waar ontwikkelaars gebruik van moeten maken. 
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Zo ontwikke1de het bedrijf een generatie nieuwe pompen die veel 
kleiner was dan de bestaande pompen die extern verkrijgbaar waren. De 
nieuwe pompen konden direct onder de apparatuur worden geplaatst in 
plaats van in de kelder onder de apparatuur, en dit resulteerde vooral in 
forse besparingen op kosten voor infrastructuur. Ontwerpers van de 
apparatuur hadden hier weinig last van - ze moesten voortaan gewoon 
de nieuwe pompen gebruiken. Kostenbesparing zat de ontwerpers dus 
niet in de weg in de vorm van extra werk, aandacht, of complicaties. 

• Ook zijn kostenbesparingen mogelijk door modulair ontwerpen en 
product platformen. Zo ontwikkelde dit bedrijf steeds meer modulair, 
waardoor het mogelijk werd grotere subsystemen (modules) in zijn 
geheel uit te besteden en zelfstandig te testen. Leveranciers van de 
subsystemen kunnen al bij de ontwikkeling worden betrokken, zij 
dragen een deel van het risico voor kostenoverschrijdingen, zij zorgen 
voor de operationele afstemming met het volgende echelon in de supply 
chain, en de overhead kosten en vaste productiekosten voor het bedrijf 
dat wij hebben onderzocht worden lager, wat in hun sterk fluctuerende 
markt van belang is. Op termijn kan dit lei den tot een supply chain 
waarbij de modules direct bij de site van de klant worden afgeleverd en 
daar de machine voor het eerst in elkaar wordt gezet. Nu werd de 
apparatuur eerst geassembleerd en getest, daarna gedemonteerd en bij 
de klant weer opgebouwd. 

• Men definieert een duidelijke strategie om kosten te reduceren en 
gebruikt dit als leidraad bij productontwikkeling. Een voorbeeld is 
standaardisatie van producten. Een ander bedrijf, dat componenten voor 
de PC industrie maakt, had verschillende varianten van een bepaald 
product voor verschillende klanten. Men heeft aanpassingen van de 
verpakking, labels, testprocedures en hardware settings doorgevoerd, 
waardoor voortaan meerdere klanten een standaard product konden 
afnemen. Toekomstige producten worden nog verder op deze werkwijze 
aangepast door middel van aangepaste software (Davila en Wouters, in 
press). Deze werkwijze leidde tot eliminatie van de kosten voor 
configuratie (klantspecifiek maken het standaard product), lagere 
voorraden en betere service. 

5.6 Case study 2 

Met Henk van der Veeken heb ik onderzoek gedaan naar het gebruik van 
management accounting informatie bij een wegenbouw bedrijf (Van der 
Veeken en Wouters 2002). Men was bezig met de invoering van een 
nieuwe versie van het ERP systeem van Baan en men had ze1f een 
informatiesysteem voor gebruik op een notebook ontwikke1d voor de 
bouwplaatsmanagers. Wij hebben gekeken naar de rol van management 
accounting informatie tijdens de projectplanning en -uitvoering, op hogere 
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management niveaus en door bouwplaats managers. Ik beperk me nu tot de 
rol van management accounting informatie door bouwplaatsmanagers 
tijdens de projectuitvoering. 

Het systeem voor de bouwplaatsmanagers was ontwikkeld om efficienter 
gegevens van de bouwplaats aan te leveren - voorheen gebeurde dat op 
formulieren - en in dat opzicht vol deed het systeem uitstekend. Wei waren 
er nog technische problemen met het overzetten van gegevens uit dit 
systeem naar het ERP systeem. Daarnaast was het systeem bedoeld om de 
kostenbewaking door de bouwplaatsmanagers te ondersteunen. Met het 
systeem waren ze in staat om frequent de werkelijke kosten van het 
uitgevoerde werk te vergelijken met de geplande kosten. De toevoeging 
''van het uitgevoerde werk" is niet triviaal; daarmee wordt bedoeld dat het 
dus niet gaat om de werkelijke en de geplande kosten tot dat moment, want 
de toegestane kosten tot een bepaald moment zijn geen relevante ver
gelijkingsbasis als de voortgang van het werk sneller of langzamer gaat dan 
gepland. Ook in andere opzichten voldeed het systeem aan belangrijke 
eisen: gebruikers konden samen met de afdeling werkvoorbereiding 
bepalen hoe het werk werd opgedeeld in deelactiviteiten, met welke mate 
van gedetailleerdheid kosten werden geregistreerd en gerapporteerd en op 
welke manier de rapportages op hun eigen notebook werd gepresenteerd. 
Toch werd het systeem nog nauwelijks gebruikt voor kostenbewaking. 
Voor een deel was de verklaring waarschijnlijk gelegen in technische 
problemen die op het moment van de studie nog niet waren opgelost en de 
tijd die bouwplaatsmanagers nodig hadden om aan het systeem te wennen. 
Maar daarnaast was er iets wezenlijk in het spel waardoor een dergelijk 
systeem voor bouwplaatsmanagers niet altijd bruikbaar was. 

We zijn ons verder gaan verdiepen in de manier waarop bouwplaats
managers de winstgevendheid van een project proberen bij sturen. Ze 
bedenken vooraf hoe ze het werk gaan uitvoeren, hoeveel mensen, 
machines en materiaal ze daarbij mogen gebruiken en hoe snel ze moeten 
werken om binnen de begrote kosten te blijven. Informatie over de prijzen 
van de diverse bedrijfsmiddelen is dus belangrijk. Stel dat de toegestane 
kosten voor het ingraven van een leiding € 20 per meter zijn en dat er wordt 
gewerkt met 2 graafmachines en een ploeg van 4 mensen die samen € 2000 
per dag kosten, dan moet er dus 100 meter per dag worden gewerkt. 
Vervolgens kan tijdens de uitvoering worden geobserveerd of de geplande 
voortgang wordt gerealiseerd en of op de geplande manier wordt gewerkt. 
Er is geen management accounting informatie nodig om efficiency
problemen te signaleren. Verder bleek dat er tijdens de uitvoering nogal 
wat onzekerheid is, omdat omstandigheden anders zijn dan verwacht en de 
specificaties van het project worden gewijzigd. Dan moet worden 
geimproviseerd en is praktische ervaring van belang. Daarbij speelt ook 
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ervaring in samenwerking en onderhande!.ing met de opdrachtgever een rol, 
waardoor tegenvallers soms nog kunnen worden goedgemaakt. Ais je het 
werk van de bouwplaatsmanager beter leert kennen, is het niet verwon
derlijk dat de mobiele telefoon een veel belangrijkere informatie-bron is 
dan de management accounting cijfers in de notebook computer. 

Ik hoop u met deze voorbeelden duidelijk te maken dat een goed begrip van 
de rol van bedrijfseconomische informatie en van kostenbeheersing uiter
mate bedrijfskundig is. We moeten echt goed begrijpen waar managers mee 
bezig zijn en op wat voor manier bedrijfseconomische informatie daaraan 
eventueel een bijdrage kan leveren. 

5.7 Keuzes in onderwijs en onderzoek 

Het bovenstaand leidt tot een aantal keuzes in onderwijs en onderzoek. In 
navolging van Jacques Theeuwes ben ik van mening dat samenwerking met 
onderzoekers uit andere vakgebieden van groot belang is. Ik hoop u ervan 
te hebben overtuigd, dat management accounting onderzoek vereist dat we 
ons nadrukkelijk proberen te verplaatsen in de positie van een gebruiker 
van die informatie, die samen met andere formele en informele informatie 
probeert het werk te volgen, problemen in kaart te brengen, nieuwe 
mogelijkheden op het spoor te komen, prioriteiten te stellen, oplossingen te 
bedenken, beslissingen te nemen, te leren van ervaring, etc. Daarom ben ik 
van mening dat samenwerking met onderzoekers uit andere vakgebieden 
van groot belang is. Collega's uit vakgebieden als operations management, 
marketing, inkoop, strategie, human resource management, e.d. begrijpen 
beter wat in organisaties speelt, welke veranderingen optreden, wat nieuwe 
uitdagingen zijn en wat deze kunnen betekenen voor management 
accounting informatie. Een tweede argument voor samenwerking is, dat 
collega's uit disciplines als psycho logie, economie, sociologie, ofwiskunde 
de theoretische kaders bieden waarmee vragen in management accounting 
beter bestudeerd kunnen worden. 

Een tweede keuze is, dat onderzoek en onderwijs niet uitsluitend gericht 
zullen zijn op verklaren wat er in de werkelijkheid gebeurd, maar ook 
beogen concreet bij te dragen aan verbetering van management accounting 
informatie. Dit is een lastiger spanningsveld dan wellicht op het eerste 
gezicht blijkt, omdat onderzoekstradities in management accounting nogal 
afwijken van wat gebruikelijk is bij, bijvoorbeeld, ingenieursopleiding, 
rechten, of medicijnen. Terwijl onderzoek in dergelijke "engineering" 
disciplines duidelijk wordt gedreven door de wens "betere" producten, 
methoden, systemen, e.d. te ontwikke1en - en Jacques heeft duidelijk aan
gegeven in deze traditie te willen werken - is tegenwoordig het streven van 
onderzoek in onder meer management accounting om theoretisch te 
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verklaren wat er gebeurt. Het spanningsveld tussen puur verklarend 
onderzoek ("positive") en toegepast, ontwerpend onderzoek ("normative") 
in accounting wordt bijzonder duidelijk besproken door Mattessich (1995). 
Hij maakt de vergelijking met disciplines als geneeskunde en engineering. 
Hij houdt een pleidooi om de toepassing en verbetering van accounting 
technieken niet uit het oog te verliezen, en daarbij doelstellingen te 
expliciteren, een theoretische verklaring te geven waarom en onder welke 
omstandigheden bepaalde technieken de gestelde doelen kunnen realiseren, 
en strikt empirisch onderzoek te do en om deze relaties te testen. Voor 
management accounting onderzoekers binnen een "engineering school" als 
de faculteit TM van de TU/e zal het een uitdaging blijven dingen te doen 
die in het vakgebied en onder collega's waardevol worden gevonden. 

Een derde keuze is om steeds weer te zoeken naar samenwerking met 
organisaties, om te leren kennen wat er gebeurt en uit te proberen hoe het 
beter kan. Jacques Theeuwes heeft dergelijke samenwerking steeds 
opgezocht. Kenmerkend is dat zijn contactpersoon in een organisatie vaak 
niet in de eerste plaats de controller was, maar managers in het operationele 
proces. Dit is iets dat ik in mijn werkwijze duidelijk van Jacques herken. 
Ook in de wetenschappelijke literatuur zien we sinds eindjaren '80 dat case 
studies steeds meer zijn doorgedrongen in de internationale wetenschap
pelijke management accounting literatuur. Diverse auteurs bespraken de 
noodzaak om intensief betrokken te zijn bij de ontwikkeling en het gebruik 
van management accounting informatie in organisaties (zoals Kaplan 
1986b; Hopwood 1983; 1987). Er wordt nog steeds regelmatig gediscus
sieerd over hoe case studies op een wetenschappelijk verantwoorde manier 
kunnen worden uitgevoerd om nieuwe kennis op te doen (zoals door 
Ferreira en Merchant 1992; Keating 1995; Lukka en Kasanen 1995; Otley 
en Berry 1994; Scapens 1990; en diverse over artikelen die in 1998 zijn 
verschenen in Journal of Management Accounting Research onder het 
thema "Perspectives on field research in management accounting", waar
onder het artikel van Ahrens en Dent 1998). 

5.8 Slot 

Dit artikel ging vooral over onderzoek in management accounting. 
Management accounting wordt vaak gezien als een zeer breed onder
zoeksveld. Dat wil zeggen: zeer veel interessante bedrijfskundige 
onderzoeksvragen worden beschouwd als vragen waar (ook) management 
accounting onderzoekers zouden moeten proberen antwoorden op te 
vinden. De brede visie op management accounting onderzoek komt naar 
mijn idee daaruit voort, dat bij heel veel onderwerpen in organisaties het 
gebruik van accounting informatie een rol speelt, en bovendien hebben veel 
ontwikkelingen in organisaties gevolgen voor de inhoud van management 
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accounting informatie. Er is dus een wisselwerking tussen ontwikkelingen 
in de organisatie en de bedrijfseconomische informatievoorziening. 

Jacques Theeuwes is de afgelopen dertig jaar bezig geweest met onderwijs 
en onderzoek in dit vakgebied. Een aantal aspecten zijn kenmerkend voor 
zijn kijk op het vak, en ik heb daar vee I van geleerd en overgenomen: Een 
duidelijke koppeling met vraagstukken die met de besturing van het 
primaire proces te maken hebben. Vraagstukken die vaak ook nadrukkelijk 
door mensen in andere functies herkend worden, geen onderwerpen waar 
aileen de financiele mensen wakker van liggen. Samenwerking met andere 
disciplines. Centraal stell en het belang van begrijpelijke berekeningen. 
Case studies. Gericht op beter begrijpen en beter ontwerpen van informatie 
die helpt op processen te besturen en beslissingen te nemen. 
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komen van dit toen relatief nieuwe bedrijfskundige onderzoeks-paradigma 
binnen de toenmalige faculteit Technische Bedrijfskunde. 

Uit bovenstaande globale methodische vergelijking van de vier 
ontwerpgerichte onderzoeken blijkt verder dat met name het toetsende 
element van het ontwerp en de voor generalisatie noodzakelijke reflectie in 
opeenvolgende cases nagenoeg ontbreekt. Hierrnee is de wetenschappelijke 
kennisbijdrage (te) beperkt gebleven. Dit heeft mijns inziens een aantal 
algemene oorzaken: 
• Gezien de geYntegreerdheid en vemieuwing van de diverse ontwerpen 

vraagt invoering vaak aanzienlijke aanpassingen in besturing en 
inforrnatiesystemen in de empirische werkelijkheid die een grote 
(implementatie-)inspanning en doorlooptijd vragen; 

• Er is onvoldoende aandacht besteed in bedrijfskundige ontwerpgerichte 
onderzoeken aan de ontwikkeling van meetinstrumenten en aanpakken 
om de toetsing in de empirie van deze bedrijfskundige (her)ontwerpen 
wetenschappelijk verantwoord uit te voeren; 

• Er wordt onvoldoende structuree1 en planmatig opvolging gegeven 
(middels vervolgonderzoek door de onderzoeker of door aansluitend 
onderzoek binnen het onderzoeksprogramma) aan het initieel ontwerp
gericht onderzoek. 

Alle genoemde onderzoekers zijn nog betrokken bij bedrijfskundig 
wetenschappelijk onderzoek of vervullen inrniddels zelfs prominente 
academische posities. Ik roep hen op iets met bovenstaande (we1iswaar 
beperkte) evaluatie te doen in de opzet van verder wetenschappelijk onder
zoek. 
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Ik verwijs gaame naar (Myers 1994) als een duidelijk gedocumenteerd 
voorbeeld van een interpretatieve veldstudie waarin expliciet een 
hermeneutische onderzoeksmethode is toegepast. 

6.7 Ter afsluiting 

In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd een overzicht te geven van de 
ontwikke1ing van de bedrijfskundige onderzoeksmethodologie en de 
verschillende onderzoeksparadigma's die daarbinnen mogelijk zijn. Hieruit 
blijkt dat de bedrijfskunde als jonge wetenschappelijke discipline zich nog 
volop ontwikkelt. De afzonderlijke beschrijvingen en het benadrukken van 
de onderliggende verschillen in het kijken naar wetenschappelijk onderzoek 
zou suggereren dat de paradigma's onverenigbaar zijn. Bedrijfskundige 
onderzoekers kiezen principieel voor een onderzoeksparadigma waarbinnen 
zij onderzoek doen en blijven daarbij. 

Ik denk dat de bedrijfskundige onderzoekspraktijk daar genuanceerder mee 
omgaat en om zou moeten gaan. Keuze voor een onderzoeksparadigma 
hangt sterk af van (1) het soort vraagstelling waar de onderzoeker in 
ge"interesseerd is en (2) wat de onderzoeker in de empirie zichtbaar wi! 
maken en eventueel wi! bereiken. Bedrijfskundige probleemstellingen zijn 
vaak multidisciplinair van aard en hebben daarom in het algemeen 
betrekking op een complex van sociale relaties en structuren in organisa
ties. Een combinatie van onderzoeksparadigma's voor eenzelfde vraag
stelling zou zelfs aanvullende inzichten en kennis kunnen opleveren. Een 
voorbeeld hiervan is beschreven in (Trauth en Jessup 2000). In (Lee 1991) 
is zelfs een framework uitgewerkt waarin positivistische en interpretatieve 
onderzoeksparadigma's zijn ge"integreerd. Ik zou daarom een pleidooi wil
len houden voor een verdere toepassing van het interpretatieve paradigma 
binnen het bedrijfskundig wetenschappelijk onderzoek naast de beide 
andere paradigma's. 

Waar het interpretatieve paradigma binnen het (Technische) Bedrijfs
kundige wetenschappelijke onderzoek nog tot ontwikkeling moet komen is 
het ontwerpgerichte paradigma inmiddels gemeengoed geworden. Dit was 
vijftien jaar geleden zeker niet het geval. Als we de vier behandelde 
ontwerpgerichte bedrijfskundige onderzoeken overzien kan ik het volgende 
vaststellen. Aile onderzoeken (ook die van Wouters natuurlijk) hebben zich 
gericht op de relatie tussen Management Accounting, (productie )besturing 
en informatievoorziening. Er was in die jaren sprake van een duidelijk 
samenhangend onderzoeksprogramma. Onder de begeleiding van Jacques 
Theeuwes is in de jaren negentig met name veel bedrijfskundig ontwerp
gericht onderzoek gedaan, getuige ook de in dit hoofdstuk behandelde 
onderzoeken. Hiermee is mede een bijdrage geleverd aan het tot wasdom 
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De basisgedachte achter deze hermeneutische cyclus is dat menselijk 
begrip over een complex geheel ontstaat via het iteratief bestuderen van 
individuele delen en hun relaties enerzijds en het geheel dat zij vormen 
anderzijds. De eerste stap in deze iteratieve onderzoekscyclus start met een 
beschrijving van de onderzoekscontext, via een kritische reflectie van de 
sociale en historische achtergrond van de situatie. Hiermee kan de lezer 
zien hoe de huidige situatie is ontstaan. De tweede stap beschrijft de rol van 
de onderzoeker ten opzichte van het onderwerp van onderzoek. Dit vereist 
ook een kritische reflectie op hoe de interactie tussen onderzoeker en het 
onderwerp van onderzoek is geweest tijdens de verkrijging van onder
zoeksgegevens. De derde stap is het iteratief leggen van verbanden tussen 
gebruikte theorie en verzamelde onderzoeksgegevens, inclusief afweging 
van mogelijke tegenstellingen tussen theorie en gedane waarnemingen. De 
vierde stap is de analyse en beschrijving van mogelijke verschillen in 
interpretatie tussen participanten dat tot uitdrukking komt in de verschil
lende ''verhalen'' over dezelfde gebeurtenissen. De vijfde en laatste stap in 
de cyclus betreft het met de nodige gezonde argwaan op zoek gaan naar 
mogelijke vooringenomenheid of systematische afwijkingen in de verhalen 
van participanten. Gezien de basisgedachte achter de hermeneutische 
cyclus wordt deze cyclus tijdens een interpretatieve veldstudie meerdere 
malen doorlopen. 
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De onderzoeker is gericht op (1) het verkrijgen van interpretaties van 
betrokkenen over bepaalde (implementatie)verschijnselen in de bedrijfs
kundige werkelijkheid, (2) het evalueren ervan tegen de achtergrond van 
zijn eigen cognitieve bagage en (3) het vervolgens beschrijven van zijn 
interpretaties van de gebeurtenissen met een zekere diepgang. De 
onderzoeker dient zich ervan bewust te zijn in welke rol hij wi! staan ten 
opzichte van het te observeren sociaal proces en daarin dan ook bewust een 
keuze te maken. Een belangrijk onderscheid in rollen is die van observe
rende buitenstaander ten opzichte van observerende en acterende deel
nemer. Beide rollen kennen verschillende voor- en nadelen waarop ik hier 
verder niet zal ingaan. De keuze en motivatie van een rol dienen bij de 
publicatie van de bevindingen van de veldstudie expliciet te worden 
beschreven. (Nandhakumar en Jones 1997) gaan uitgebreid in op de 
mogelijke rollen van de onderzoeker en wat dit betekent voor de wijze van 
gegevensverzameling. 

Interviews door de onderzoeker zijn, naast andere gegevensbronnen zoals 
eigen waameming, een zeer belangrijke bron van gegevens tijdens de 
interpretatieve veIdstudie. Dit vraagt ook om specifieke vaardigheden, 
voorbereiding en zelfkritische evaluatie van de onderzoeker. De bevindin
gen gaan immers niet om feiten aileen, maar om interpretaties van 
interpretaties van betrokkenen. Het is dus van vitaal belang om zorgvuldig 
en met enige diepgang de resultaten van de veldstudie te beschrijven, zoals: 
wijze van verzameling en analyse van gegevens, wie is geinterviewd, de 
peri ode van research en het iteratief proces van veIdgegevens naar kennis 
en theorievorming. Een belangrijk aspect van deze veldstudies is de mate 
waarin resultaten kunnen worden gegeneraliseerd. Interpretatieve veld
studies rapporteren over sociale structuren. Deze structuren kunnen niet los 
gezien worden van de acties en veronderstellingen van de menselijke 
actoren in het proces, waaronder de onderzoeker. Generalisaties vanuit 
interpretatieve veldstudies moeten gezien worden als verklaringen van 
sociale verschijnseIen, voortkomend uit empirisch interpretatief onderzoek 
in een specifieke implementatiecontext. Deze verklaringen zijn mogelijk 
waardevol in de toekomst voor andere veldstudies en contexten. 

Uitgaande van de set van onderzoeksprincipes van Klein en Myers stel ik 
hier een onderzoeksmethodologie voor, voor interpretatieve veldstudies bij 
specifieke bedrijfskundige onderzoeksvraagstukken gebaseerd op een 
zogenaamde hermeneutische cyclus (zie figuur 6.4). 
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Kijk op de relatie tussen kennis en empirische werkelijkheid. Ret 
belangrijkste uitgangspunt hier is dat de onderzoeker in de relatie tussen 
theorie en praktijk niet kan uitgaan van een waardevrij uitgangspunt. De 
explicitering van de rol van de onderzoeker is daarom essentieel. De inter
pretatieve schema's van de onderzoeker kunnen niet los worden gezien van 
de interpretatie van de sociale interactie van de actoren en hun zingeving 
van de situatie(s). 

Er is nog maar een beperkt aantal interpretatieve veldstudies in de 
internationale bedrijfskundige literatuur verschenen, maar zij zijn wei 
duidelijk in opkomst getuige de aandacht die zij krijgen op internationale 
academische conferenties en in toonaangevende journals. Voorbee!den van 
publicaties van interpretatieve ve!dstudies zijn (Markus 1983), (Walsham 
en Waema 1994), (Myers 1994), (Nandhakumar 1996). Gezien het belang 
dat ik hecht aan dit type onderzoeksmethodologie en de nog beperkte 
academische historie voor een niet onbelangrijk dee! van de bedrijfs
kundige onderzoeksvraagstukken wil ik in dit artikel wat dieper ingaan op 
de uitgangspunten en een mogelijk onderzoeksdesign van de interpretatieve 
veldstudie. Dit zou voor bedrijfskundige onderzoekers een basis kunnen 
zijn om met dit type onderzoeksparadigma te starten. 

6.6 Uitgangspunten en onderzoeksdesign van de interpretatieve 
veldstudie 

De toegepaste onderzoeksmethode is de interpretatieve veldstudie. Conven
ties voor de evaluatie van bedrijfskundige case-studies volgens de positivis
tische onderzoeksmethodologie zijn al breed geaccepteerd. Dit geldt in veel 
mindere mate voor interpretatieve veldstudies. In recente publicaties heb
ben Walsham enerzijds en Klein en Myers anderzijds een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke acceptatie en verdere ontwik
ke!ing van de interpretatieve veldstudie bij bedrijfskundig onderzoek door 
een grondige beschrijving te geven van respectievelijk de uitgangspunten 
en de onderzoeksconventies als basis voor een interpretatieve onder
zoeksmethodologie (Walsham 1995), (Klein en Myers 1999). 

Interpretatieve ve!dstudies gericht op bedrijfskundige vraagstukken zijn 
diepgaande case-studies die erop gericht zijn om inzicht te verwerven over 
de menselijke en sociale context van een vraagstuk via betekenis die de 
betrokkenen eraan geven. Er zijn verschillende filosofische grondslagen 
mogelijk. De hermeneutische of verklarende filosofie (Gadamer 1976) is 
hierbij de meest gang bare en zal daarom ook door mij worden gehanteerd. 
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van menselijke en sociale aard binnen het bedrijfskundige vakgebied. Zeker 
wanneer het vraagstukken betreft in relatie tot de complexe interactie 
tussen technologie, processen, besturingssystemen en mensen in organi
saties. Wetenschappelijke kennis is hierbij gebaseerd op zowel feiten als 
waarden die onder ling gere\ateerd kunnen zij!1. 

Kijk op de fYsieke en sociale werkelijkheid. Onderzoekers met een 
interpretatief perspectief onderkennen het belang van subjectieve meningen 
en symbolische acties in de processen waarmee mensen de werkelijkheid 
construeren en aanpassen (Morgan 1980). Organisaties en structuren en 
sociale interacties zijn niet objectief meetbaar. De onderzoeker is dus 
steeds gericht op het begrijpen van de zingeving van interactie en handelen 
van mensen. Hierbij wordt uitgegaan van de premisse dat zingeving en 
interpretatie van actoren een relatie hebben met het waarneembare exteme 
gedrag. De empirische werkelijkheid kan dan ook niet worden gezien als 
objectief en losstaand van menselijke actoren daarin. 

Kijk op de betekenis van kennis. De interpretatieve onderzoeker is er van 
overtuigd dat kennis over de sociale werkelijkheid niet wordt gevonden 
middels hypothetische deducties en statische analyses. Het begrijpen van 
sociale processen betekent diepgaand betrokken worden bij diegenen die de 
werkelijkheid genereren. De beste onderzoeksmethode is daarbij (longitudi
nale) veldstudies, die mensen observeren in het acteren binnen hun sociale 
systemen. Het onderliggende uitgangspunt daarbij is dat mensen acteren op 
basis van de zingeving en interpretaties die zij geven aan dingen en 
situaties en interacties. Zingeving wordt ontwikkeld en aangepast middels 
een interpretatief proces. 

Cartoon 6.2 De interpretatieve onderzoeker 
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ontwerprichtlijnen voor toekomstig te (her)ontwerpen management control 
systemen afgeleid. 

Ook in dit onderzoek is de retlectieve cyclus niet uitgevoerd. De effecti
viteit van de resultaten (de alternatieve inrichtingstypen en de daarbij 
horende ontwerprichtlijnen) zijn nog niet in opeenvolgende case studies 
getoetst en geevalueerd. Zolang dit geen opvolging he eft gekregen blijft de 
praktische bedrijfskundige relevantie en de wetenschappelijke kennis
bijdrage van dit onderzoek ook hier (vooralsnog) beperkt. 

Het onderzoek van Michael Corbey heeft zich gericht op het ontwerp en de 
toepassingsmogelijkheden van een (management accounting) diagnose 
instrument voor de ondersteuning van operationele logistieke beslissingen 
in productie omgevingen. Hierbij speelde met name het begrip (interne en 
externe) logistieke tlexibiliteit een centrale ro!. Vanuit een grondige pro
bleemanalyse en een analyse van de tekortkomingen van bestaande 
diagnosetechnieken wordt een nieuw diagnose instrument ontworpen, de 
Logistieke Geldstroom Diagnose (LGD). Dit instrument is in een voor 
bedrijfskundig ontwerpgericht onderzoek groot aantal van twaalf case 
studies toegepast. De evaluatie en retlectie hebben echter niet ofnauwelijks 
betrekking gehad op de kwaliteit van het instrument als (her)ontwerp, maar 
is gericht geweest op de uitvoerbaarheid van het instrument in de verschil
lende case situaties. Dit heeft overigens weI verhelderende empirische in
zichten gegeven met betrekking tot beslissingsondersteuning in de praktijk. 

Daarnaast is met het inzicht uit de LGD een tweetal logistieke 
(tlexibiliteits)beslissingen grondig geanalyseerd. Op basis hiervan worden 
aanpassingen voorgesteld in de toepassing van klassieke beslis
singsinstrumenten en worden robuuste beslisregels afgeleid. 

Ook bij het wederom doornemen van deze vier ontwerpgerichte bedrijfs
kundige onderzoeken komt bij mij het gevoel boven dat een interpretatief 
onderzoeksdesign bij de toepassing van het (her)ontwerp in de empirie 
aanvullende inzichten zou hebben gegeven. Immers, elk van de vier 
(her)ontwerpen was gericht op verbetering van (de ondersteuning van) de 
besturing en besluitvorming in organisaties. Dit heeft betrekking op 
complexe sociale process en en interacties tussen mens en structuur in 
organisaties. 

6.5 Het interpretatief onderzoeksparadigma 

Het interpretatieve onderzoeksparadigma heeft een andere kennis
theoretische basis dan het positivistische onderzoeksparadigma. Dit type 
onderzoek zou in mijn ogen goed passen bij de onderzoeksvraagstukken 
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bestaande uit drie delen: (1) een herontwerp van het primaire proces, (2) 
een geintegreerd besturingssysteem met explicitering van besturings
beslissingen en organisatorische inbedding en (3) een bestuurlijk infor
matiesysteem in de vorm van een logisch datamodel. Het ontwerp is ook 
getoetst en geevalueerd in de empirische werkelijkheid in de case studie 
waar het (her)ontwerp op was gericht. 

In dit onderzoek is de regulatieve cyclus wei compleet afgerond. Ook hier 
is echter geen sprake van een reflectieve cyclus om een verdergaande 
toetsing en ontwikkeling van de toepasbaarheid van het ontwerp te bewerk
stelligen. Ik heb deze bewuste beperking destijds onderbouwd door te 
verwijzen naar (Kennedy 1979): 

... judgment should not be made by the evaluator. Instead, it should be 
made by those individuals who wish to apply the evaluation findings to 
their own situation. That is, the evaluator should produce and share the 
information, but the receivers of the information must determine whether it 
applies tot their own situation. Because the evaluator cannot know who his 
receivers are, he must, of course be quite specific in his description of the 
attributes of his case ... (Kennedy 1979. Pag. 672). 

Op basis hiervan is de casebeschrijving, het ontwerp en de evaluatie 
uitgebreid gedocumenteerd. Ook hier moet ik echter constateren dat voor
zover mij bekend de reflectieve cyclus met dit bedrijfskundig ontwerp nooit 
is uitgevoerd. Ook hier blijft de praktische bedrijfskundige relevantie en 
wetenschappelijke kennisbijdrage dus beperkt. 

Het onderzoek van Ed Vosselman had als doeistelling altematieve 
inrichtingstypen van "management-control" systemen te ontwerpen als 
aanvulling op het raamwerk van (Anthony 1988) en het daarenboven for
muleren van ontwerprichtlijnen voor het ontwerpproces van management 
control systemen in de praktijk op basis van een aangevuld raamwerk. In 
dit onderzoek is een afwijkende onderzoeksopzet gevolgd. In een drietal 
cases is het herontwerp van het management control systeem uitgevoerd. 
Bij elke case is de regulatieve cyclus gevolgd. Wat ook hier opvalt is dat in 
geen enkele van de drie cases de evaluatie heeft plaatsgevonden van het 
herontworpen management control systeem. Er heeft vervolgens een analy
tische evaluatie plaatsgevonden van de cases in relatie tot het raamwerk 
van Anthony en in combinatie met bestaande theorieen van Galbraith en 
het begrip marktwerking. Hieruit is een uitbreiding van het raamwerk van 
Anthony voortgekomen met altematieve inrichtingstypen. De inrichtings
typen zijn vervolgens analytisch belicht vanuit de economische discipline 
(transactiekostentheorie en principal/agency raamwerk). Hieruit zijn 
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Een belangrijk dee I van de wetenschappelijke onderzoeken dat door 
Jacques Theeuwes is begeleid is uitgevoerd conform het positivistisch 
ontwerpgerichte paradigma. Ik noem hier (Verdaasdonk 1999), (Muntslag 
1993), (Vosselman 1995) en (Corbey 1995). Ik zal aile vier de genoemde 
onderzoeken kort bespreken, met name met betrekking tot het gehanteerde 
onderzoeksdesign. Vergelijking met de eerdergenoemde regulatieve en 
reflectieve cyclus (figuur 6.2 en 6.3) levert noemenswaardige inzichten op. 

Het onderzoek van Peter Verdaasdonk had als doelstelling het verkrijgen 
van kennis op welke wijze ex ante financiele informatie voor het 
ondersteunen van operations management beslissingen kan worden 
ge"implementeerd in informatiesystemen. In de eerste plaats wordt de 
probleernkeuze en de praktijkrelevantie ervan geexpliciteerd. Op basis van 
een gedegen analyse van een vijftal geselecteerde operations management 
beslissingen worden de eisen voor een ondersteunend ex ante informatie
systeem afgeleid (diagnose). Op basis hiervan wordt een ontwerp gemaakt 
bestaande uit (1) een financieel model voor het ondersteunen van dergelijke 
beslissingen en (2) een ontwerp van het informatiesysteem in de vorm van 
een objectmodel (het ontwerp). De daadwerkelijke ingreep in de empirie en 
de evaluatie hiervan heeft echter niet plaatsgevonden als gevolg van 
tijdsbeperkingen en geconstateerde implementatiebeperkingen. Wei is een 
analytische evaluatie van het ontwerp uitgevoerd aan de hand van een 
tweetal operations management beslissingen. 

In dit onderzoek is de regulatieve cyclus dus niet compleet afgerond. Dit is 
overigens wei expliciet in het onderzoek benoemd. Van een reflectieve 
cyclus (een opeenvolgende toetsing van het ontwerp in verschillende case 
situaties) is al helemaal geen sprake. In het kader van het totale onder
zoeksprogramma waar dit onderzoek in past wordt wei aanbevolen de 
empirische toetsing en het aflopen van de reflectieve cyclus uit te voeren. 
De vraag is echter of dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden of nog gaat 
plaatsvinden. Zolang dit geen opvolging heeft gekregen blijft de praktische 
bedrijfskundige relevantie en de wetenschappelijke kennisbijdrage van dit 
onderzoek (vooralsnog) beperkt. 

Mijn eigen promotieonderzoek (Muntslag 1993) had als doelstelling een 
integraal besturingssysteem en bestuurlijk informatiesysteem te ontwerpen 
voor klantgedreven productontwikkeling en productie. Hierin moest 
aandacht worden besteed aan de integratie van de besturingsaspecten 
kwaliteit, tijd en geld. Er is een vergelijkbaar onderzoeksdesign gevolgd als 
Verdaasdonk. Het belangrijkste verschil zit in de gerichtheid op een 
concrete case situatie. Na een uitgebreide analyse van het probleemveld in 
een concrete case situatie wordt analytisch een ontwerp uitgewerkt 
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Figuur 6.3 Refleetieve eye/us 

Kiezen 
case-studie 

Reflectieve 
cyclus 

Reflectie 

Het positivistische ontwerpgerichte onderzoeksparadigma en de positie die 
de bedrijfskundige onderzoeker hiermee inneemt laat zich als voigt in de 
eerdergenoemde drie aspecten beschrijven. 

Kijk op de fysieke en socia Ie werkelijkheid. Ook hier veronderstellen 
onderzoekers dat er een fysieke en objectief meetbare werkelijkheid is, 
onafuankelijk van mensen. Het te bestuderen object is enkelvoudig en tast
baar. De onderzoeker en het object van onderzoek zijn echter niet 
onafuankelijk. De doelstelling van het onderzoek is immers om het object 
van onderzoek middels de toepassing van een "on twerp" doelgericht te 
beinvloeden en te veranderen. Het begrijpen van de empirische werkelijk
heid hangt sterk samen met het analyseren en leren van de resultaten van de 
toepassing van het "ontwerp" en de mate waarin dit heeft bijgedragen aan 
de probleemoplossing. 

Kijk op de betekenis van kennis. De onderzoeker is niet gericht op de 
empirische testbaarheid van hypothesen en het zoeken naar causale relaties. 
Kennis bestaat uit voortschrijdend inzicht onder welke omstandigheden het 
"ontwerp" wei en niet werkt. Daarnaast bestaat kennis uit voortschrijdende 
aanpassingen aan of aanvullingen op het "ontwerp" als gevolg van 
toepassing en evaluatie in opeenvolgende case studies tijdens de reflectieve 
cyc\us. 

Kijk op relatie tussen kennis en empirische werkelijkheid. De relatie tussen 
theorie en praktijk is ook hier primair technisch. Uitgangspunt bij de 
generaliseerbaarheid van het ontwerp is dat bij een gelijke uitgangssituatie 
en eigenschappen van een nieuwe case situatie, de toepassing van het 
ontwerp hier een even effectieve probleemoplossing genereert. Kennis 
wordt hier ontwikkeld gedurende de opeenvolgende toepassing in de 
empirische werkelijkheid. Het is dus geen kwestie van falsificeren maar 
van verrijken en aanvullen. 
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wei aanwezig maar de invloed hiervan op de genomen beslissingen is niet 
geanalyseerd. De lezer kan voor zichzelf uitmaken na het interpretatieve 
onderzoeksparadigma te hebben gelezen in hoeverre dit interessante invals
hoeken zou kunnen hebben opgeleverd. 

6.4 Het positivistisch ontwerpgericht onderzoeksparadigma 

Het ontwerp-gerichte onderzoeksparadigma richt zich op het ontwerpen 
van richtlijnen en procedures die nodig zijn om verschijnselen in de 
werkelijkheid van organisaties doelgericht te beinvloeden en te veranderen. 
Zowel het empirisch theorievormende paradigma als het ontwerpgerichte 
paradigma zijn positivistisch van aard. Het verschil is te vinden in de 
doelstelling van het onderzoek (Swambom 1987), (Florusse en Wouters 
1991). Theorievormend onderzoek is gericht op het beschrijven, verklaren 
en voorspellen van de empirische werkelijkheid. Ontwerpgericht onderzoek 
is gericht op doelgerichte verandering van de empirische werkelijkheid. Het 
onderzoeksdesign wijkt dan ook afvan de empirische cyclus (figuur 6.1). 

Figuur 6.2 De regulatieve eye/us 

Kiezen 
probleemveld 

Regulatieve 
Cyclus 

Ais onderzoeksdesign wordt gebruik gemaakt van de regulatieve cyclus 
voor het vaststellen en evalueren van het bedrijfskundig (her)ontwerp voor 
een unieke situatie (zie figuur 6.2). De regulatieve cyclus wordt gevolgd 
door een reflectieve cyclus (Aken 1994) waarin in een serie van case
studies generaliseerbare kennis over het ontwerp wordt afgeleid (figuur 
6.3). Generalisatie van resultaten in deze case-studies vindt plaats via 
zogenaamde analytische generalisatie. Resultaten worden op basis van 
logische redeneringen gegeneraliseerd naar een populatie van cases die 
zoveel mogelijk relevante eigenschappen gemeen hebben met die van de 
onderzochte case (Kennedy 1979), (Yin 1994). 
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wetmatigheden bekend zijn en de relevante initiele condities zijn 
beYnvloedbaar, dan kan een gewenste eindsituatie worden geproduceerd 
(McCarthy 1978). Het geloof is dat observerende onderzoekers objectief 
acties en processen kunnen evalueren of voorspellen maar zij mogen niet 
betrokken raken bij het geven van subjectieve meningen. In tegenstelling 
tot het interpretatieve onderzoeksparadigma wordt er hier vanuit gegaan dat 
de onderzoeker waardevrij is en los staat van het object van onderzoek. 

Een duidelijk voorbeeld van positivistisch empirisch wetenschappelijk 
onderzoek dat onder begeleiding van Jacques Theeuwes is uitgevoerd 
betreft het promotieonderzoek van Marc Wouters (Wouters 1993). Het 
onderzoek was gericht op de vraag hoe ervaren managers gebruik maken 
van bedrijfseconomische gegevens bij het nemen van beslissingen over de 
aanwending van beschikbare productiecapaciteit. Wouters probeert een 
verklaring te geven voor het verschijnseI dat ervaren managers soms een 
"full cost" benadering kiezen bij dergelijke beslissingen terwijl de 
management accounting theorie anders zou veronderstellen. In dit onder
zoek wordt de empirische cycIus grotendeels afgelopen. Vanuit indirecte 
observaties wordt middeIs confrontatie met bestaande literatuur een 
theoretisch framework opgezet (inductie). Hierbij spelen de begrippen 
onzekerheid, de omkeerbaarheid van de beslissing en eventueel uitsteI van 
de beslissing een centrale rol. Van dit framework is een aantal hypothesen 
afgeleid. Deze hypothesen zijn vervolgens in een (Iaboratorium)experiment 
waarin ervaren managers hebben geparticipeerd getoetst (deductie). Elke 
manager kreeg een aantal fictieve praktijksituaties voorgelegd met de vraag 
welk beslissingsaltematief in deze situatie op basis van de beschikbare 
informatie zou worden gekozen. Op basis van de resultaten van het 
experiment en statistische analyse zijn hypothesen getoetst en concIusies 
getrokken (toetsing en evaluatie). 

Gezien het specifieke karakter van een experiment is de toepassing ervan in 
bedrijfskundig onderzoek zeldzaam. Het onderzoek van Wouters is in dit 
opzicht buitengewoon origineel en grondig. Ik heb sindsdien een groot 
aantal (nationale en intemationale) bedrijfskundige onderzoeken gelezen. 
Hierin komt het gebruik van een experiment niet ofnauwelijks voor. 

Bij het na zoveel jaren weer doomemen van het onderzoek van Wouters 
bekruipt mij weI het gevoel dat er (beperkende) consequenties zijn geweest 
als gevolg van de uitvoering van een experiment. De actoren (de ervaren 
managers) zijn uit hun sociale systeem gehaald waarin normaliter beslis
singen worden genomen. Het voordeel van een experiment is daarmee ook 
het nadeel. De invloeden van de sociale omgeving en de daarin aanwezige 
structuren en opererende actoren zijn (bewust) buiten beschouwing gelaten. 
De normen en waarden en interpretatieve schema's van de managers waren 
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In bedrijfskundig onderzoek worden vee1al case-studies gebruikt waarbij 
generalisatie van resultaten wordt bereikt via statistische analyse, de 
zogenaamde statistische generalisatie (Yin 1994). 

Het positivistische empirische onderzoeksparadigma en de positie die de 
bedrijfskundige onderzoeker hiermee inneemt laat zich als voigt in de 
eerdergenoemde drie aspecten beschrijven. 

Kijk op de fysieke en sociale werkelijkheid. Onderzoekers veronderstellen 
dat er een fysieke en objectief meetbare werkelijkheid is, onafhankelijk van 
mensen. Het te bestuderen object is enkelvoudig en tastbaar. De onder
zoeker en het object van onderzoek zijn onafhankelijk. De onderzoeker 
ste1t zich neutraal en passief op en grijpt niet in in het object van 
onderzoek. Het onderzoek vindt waardevrij plaats (Lincoln en Guba 1985). 
Het begrijpen van de empirische werkelijkheid is dan niets meer en minder 
dat het goed modelleren en meten ervan. 

Cartoon 6.1 De positivistische onderzoeker 

Kijk op de betekenis van kennis. Er bestaan causale relaties die kunnen 
worden geYdentificeerd en getest via deductieve logica en analyse. De 
onderzoeker is gericht op de empirische testbaarheid van hypothesen. 
Kennis c.q. theorie dient te worden geverifieerd en gefalsificeerd. Steek
proefsgewijze surveys en beheerste experimenten zijn dan de belangrijkste 
dataverzamelingstechnieken. Statistische analyse wordt toegepast voor het 
ontdekken van causale wetmatigheden. 

Kijk op relatie tussen kennis en empirische werkelijkheid. De re1atie tussen 
theorie en praktijk is primair technisch. Ais de benodigde algemene 
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in belangrijke mate welke onderzoeksmethoden geschikt worden geacht en 
welke niet. 

Kijk op relatie tussen kennis en empirische werkelijkheid 
Dit aspect betreft de kijk op de rol die de middels onderzoek verworven 
kennis dient te spelen volgens de onderzoeker. Dat wi! zeggen wat een 
onderzoeker met zijn onderzoek wil bereiken. Is het een technisch 
antwoord geven op een specifiek probleem of het verbeteren van sociale 
relaties in een organisatie. 

We zullen nu elk van de drie onderzoeksparadigma's in termen van deze 
drie aspecten beschrijven en ingaan op aanpak en verdere karakteristieken. 
Gezien het relatief onbekende karakter van het interpretatieve onderzoeks
paradigma zal hier wat langer bij worden sti!gestaan. 

6.3 Het positivistisch empirische onderzoeksparadigma 

Een van de belangrijkste en meest toegepaste is het positivistische onder
zoeksparadigma. Het positivisme is gericht op het genereren van weten
schappelijke kennis gebaseerd op bewezen feiten en causale verbanden. Er 
is daarbij sprake van formele hypothesen, kwantitatief meetbare variabelen, 
het testen van de hypothesen en het generaliseren van conclusies vanuit een 
representatieve steekproef naar een totale populatie. Binnen de 
bedrijfskundige literatuur wordt binnen het positivisme onderscheid 
gemaakt naar empirisch of theorie-vormende of empirische onderzoeks
paradigma en het ontwerp-gerichte onderzoeksparadigma. 

Het positivistisch empirische paradigma richt zich op het beschrijven, 
verklaren en voorspeUen van verschijnselen in de werkelijkheid van 
organisaties. Hierbij wordt als onderzoeksdesign in het algemeen gebruik 
gemaakt van de empirische cyclus: observatie, inductie, deductie, toetsing 
en evaluatie (zie figuur 6.1). 

Figuur 6.1 Empirische eye/us 

Observatie 

Empirische 
Cyclus 

Oeductie 
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met complexe en sterk met elkaar samenhangende sociale en conceptuele 
structuren. Deze vraagstukken zijn meer gericht op interpretatie en verkla
ring van menselijke gedachten en handel en. Onderzoek is zich meer gaan 
focussen op interpretatie van menselijke gedachten en handelingen als basis 
voor wetenschappelijke kennisontwikkeling middels interpretatieve onder
zoeksmethoden. Deze vorm van bedrijfskundig onderzoek verrichten heeft, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld sociologisch onderzoek, nog maar een 
beperkte traditie. 

In dit hoofdstuk wi! ik nader ingaan op bovenstaande ontwikkeling in de 
bedrijfskundige onderzoeksmethodologie, waarbij ik de drie genoemde 
paradigma's nader zal uitdiepen en vergelijken. 

6.2 Filosofische uitgangspunten onderzoeksparadigma's 

De expliciete keuze voor het een of het andere onderzoeksparadigma hangt 
mijns inziens samen met zowel de kijk die de bedrijfskundig onderzoeker 
heeft op de sociale werkelijkheid en het doen van onderzoek daarbinnen als 
ook daarmee samenhangend met de specifieke probleemstelling die wordt 
onderzocht. De kijk op de werkelijkheid van de onderzoeker en de keuze 
voor een positivistisch empirisch, een positivistisch ontwerpgericht of een 
interpretatieve onderzoeksmethode kan het best worden toegelicht met de 
classificatie van (Chua 1986) en de conceptualisatie van (Burrel en Morgan 
1979). Chua onderscheidt een drietal aspecten van het kijken naar en het 
onderzoeken van de sociale werkelijkheid, namelijk (1) de kijk op de 
fysieke en sociale werkelijkheid, (2) de kijk op de betekenis van kennis en 
(3) de kijk op de relatie tussen kennis en de empirische werkelijkheid. De 
visie van de (bedrijfskundige) onderzoeker op deze drie aspecten bepaaJt op 
welke wijze de onderzoeker probeert de sociale werkelijkheid te 
onderzoeken en kennis te verkrijgen (de methodologie). Ik zal de drie 
aspecten hieronder kort toelichten. 

Kijk op de fysieke en socia Ie werkelijkheid 
Dit ontologische aspect heeft betrekking op de essentie van het object van 
onderzoek. Anders gezegd gaat het over de vraag of de empirische 
werkelijkheid kan worden gezien als objectief en dus onathankelijk van 
mensen, of juist subjectief en dus aileen bestaansrecht hebbend middels de 
acties van mens en die de sociale werkelijkheid creeren en aanpassen 
(Orlikowski en Baroudi 1991), (Hassard 1993). Het gaat hierbij om de kijk 
op menselijke rationaliteit en de kijk op sociale relaties en interacties. 

Kijk op de betekenis van kennis 
Dit epistomologische aspect heeft betrekking op de criteria waariangs 
valide kennis kan worden vergaard en geevalueerd. De kijk hierop bepaalt 
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Ontwikkelingen in de bedrijfskundige onderzoeksmethodologie 

6.1 Inleiding 

De bedrijfskunde is relatief nog een jonge wetenschappelijke discipline. 
Door haar multidisciplinaire karakter en het streven naar praktijkrelevantie 
is in de afgelopen decennia door bedrijfskundige onderzoekers een scala 
aan onderzoeksmethoden gebruikt. Hierin was niet altijd een expliciete lijn 
of onderbouwing te onderkennen. Dit heeft niet aJtijd bijgedragen aan de 
positie van de bedrijfskunde als wetenschappelijke discipline. 

Kijkend naar de laatste tien jaar is hier echter wei een duidelijke 
ontwikkeling zichtbaar. Deze ontwikkeling voigt min of meer de 
methodologische discussies die zich binnen andere disciplines heeft 
afgespeeld, zoals bijvoorbeeld binnen de sociologie (Hassard 1993). Hierin 
zien we door de jaren heen een verbreding van de zogenaamde onderzoeks
paradigma's (Kuhn 1962). Deze ontwikkeling kenmerkt ook mijn eigen 
onderzoeksgeschiedenis vanaf mijn promotieonderzoek (afgerond in 1992) 
tot en met het huidige onderzoeksprogramma in het kader van mijn 
leerstoel aan de Universiteit Twente. Juist bij het afscheid van mijn 
promotor Jacques Theeuwes is het een goed moment die ontwikkeling en 
verrijking van de bedrijfskundige onderzoeksmethodologie eens op een 
rijtje te zetten en daarin ook een aantal onderzoeken dat onder zijn lei ding 
is verricht te positioneren. 

Yoor het opzetten van verantwoord bedrijfskundig onderzoek werd en 
wordt vaak gekozen voor het positivistische empirische paradigma 
(Swamborn 1987). Hierin staat waarheidsbevinding (bewezen feiten en 
causale verbanden) centraal, middels het beschrijven, verklaren en voor
spellen van verschijnselen in de werkelijkheid van organisaties. 

In de jaren tachtig kwam het bedrijfskundig wetenschappelijk onderzoek 
op, gebaseerd op het positivistische ontwerpparadigma (Aken 1994). Dit 
ontwerpgericht onderzoek richt zich op het ontwerpen van richtlijnen en 
procedures die nodig zijn om verschijnselen in de werkelijkheid van 
organisaties doelgericht te beYnvloeden. In (Florusse en Wouters 1991) 
wordt nader op het wezen van dit type bedrijfskundig onderzoek ingegaan. 

De laatste jaren speelt (de introductie van) informatietechnologie in relatie 
tot het functioneren van individuen en organisaties een steeds belangrijker 
rol in bedrijfskundig onderzoek. Een toenemend deel van de vraagstukken 
van implementatie en toepassing van technologie heeft betrekking op de 
complexiteit van het sociale proces van menselijke zingeving, menselijke 
gedachten, normen en waarden en de relatie met menselijk handelen en 
interactie (Orlikowski en Baroudi 1991). Bedrijfskundige onderzoekers die 
zich met dergelijke vraagstukken gaan bezighouden worden geconfronteerd 
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Bijdrage BSC tot de organisatie van een continu strategisch proces 

7.1 Inleiding 

Kaplan en Norton hebben het afgelopen decennium via de ontwikkeling 
van de Balanced Scorecard (BSC) een belangrijke bijdrage geleverd tot het 
dome in van de beheerscontrole. In zijn essentie is de BSC in eerste 
instantie een multidimensionele methode van prestatiemeting die ervoor 
zorgt dat de gebruikte prestatiemaatstaven maximaal afgestemd zijn op de 
strategie, dit in tegenstelling tot veel prestatierapporteringsystemen die 
enkel de focus leggen op de financiele prestatie. 

Bedrijven die de BSC implementeren ervaren echter dat het concept niet 
aileen leidt tot een meer geYntegreerde prestatierapportering maar ook 
bijdraagt tot de implementatie van de bedrijfsstrategie. Meer en meer 
bedrijven gebruiken de BSC als middel tot strategische sturing van de 
organisatie. Deze bedrijven noemt Kaplan en Norton (2000) Strategie
gerichte organisaties ('Strategy Focused Organizations'). 

In deze bijdrage analyseren we hoe de BSC kan bijdragen tot de organisatie 
van een continu strategisch proces op verschillende niveaus in het bedrijf. 
De stap van de BSC naar een continu strategisch proces vereist echter in de 
meeste gevallen een aanpassing van de beheerscontroleprocessen: de BSC 
moet geYntegreerd worden in de planning- en budgetteringscyclus om te 
komen tot een geYntegreerd strategisch beheerscontroleproces. 

Vee I bedrijven hebben wei een strategie en een in detail uitgewerkte 
beheerscontrole, maar zijn daardoor nog geen strategiegerichte organisatie. 
In paragraaf 7.2 geven we een overzicht van veel geziene tekortkomingen 
in het strategisch management proces. In paragraaf 7.3 gaan we in op een 
aantal frequent voorkomende gebreken in de beheerscontrole. Paragraaf 7.4 
geeft aan hoe de BSC voor deze verschillende problemen een oplossing 
biedt. De ideeen uit deze paragraaf zijn de basis van de nieuwe BSC 
gebaseerde beheerscontrole, beschreven in paragraaf7.5. 

7.2 Implementatieproblemen in strategisch management 

Zoals reeds aangestipt zijn bedrijven met een goed uitgewerkte strategie 
hierdoor nog geen strategiegerichte organisatie. Soms zijn bedrijven heel 
goed in strategieJormulering maar schiet men tekort op het vlak van 
strategie-implementatie. Dikwijls is strategie ver weg van het dagdagelijks 
handel en van de managers. Strategieformulering wordt door de managers 
dikwijls ervaren als een 'ver van mijn bed show', als een - soms eenmalige 
- theoretische oefening waarvan er in de praktijk weinig terechtkomt. 
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Beschouw volgende typische situaties: 
• Het bedrijf heeft een strategie. De strategie is echter enkel de visie van 

enkele top managers. Er is onvoldoende tijd genomen om de 
strategische probleemstellingen ten gronde uit te discussieren. Er is 
geen ofte weinig consensus over de te volgen strategie. 

• De strategie is het resultaat van grondige discussies, reflecties of 
analyses maar ze leeft enkeJ op directieniveau en wordt niet of 
onvoldoende gecommuniceerd naar de rest van de organisatie. Middle 
managers krijgen enkele algemene statements rond visie, missie, 
waarden en lange-termijn doelstellingen maar begrijpen niet echt de 
richting waar de leiding met het bedrijf naar toe wi\, Met andere 
woorden: de strategie is niet begrepen en leefi niet. 

• Top management he eft een consensus over de strategie, de strategie is 
duidelijk gecommuniceerd naar het middle management en de totale 
organisatie, maar men slaagt er niet in de strategie daadwerkelijk te 
implementeren. De strategie wordt niet vertaald in korte-termijn doel
stellingen en actieplannen en er worden niet voldoende tijd en middelen 
voorzien om de acties uit te voeren. De praktijk van elke dag is niet in 
overeenstemming met wat in de strategie beleden wordt. 

• Het bedrijfheeft na een strategische denkoefening een consensus bereikt 
over de te volgen strategie, de strategie is duidelijk gecommuniceerd, en 
vertaald in actieplannen en korte-termijn doelstellingen. De oefening 
werd door iedereen als succesvol ervaren, maar na enige tijd verliest 
men de strategie uit het oog, er komen geen bijsturingen en er wordt niet 
nagedacht over nieuwe actieplannen. Met andere woorden: het bedrijf 
heefi geen continu strategisch proces. 

• Managers maken te weinig tijd voor strategische discussies 
• Er bestaat onvoldoende consensus over de te volgen strategie 
• Geformuleerde strategieen worden te weinig gecommuniceerd 
• Veel strategieen worden niet daadwerkelijk geiinplementeerd 
• Strategie is een eenmalige oefening en geen continu proces 

Figuur 7.1 Impiementatieprobiemen in strategisch management 

Figuur 7.1 geeft een samenvatting van de belangrijkste tekortkomingen. De 
kern van het strategie-implementatieprobleem heeft te maken met het intern 
strategiecommunicatieproces, het effectief vertalen van de strategie in 
acties en met het organiseren van strategie als een continue proces. 
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7.3 Gebrekkige strategie-gerichtheid in de beheerscontrole 

Veel bedrijven hebben een goed uitgewerkt beheerscontrolesysteem. De 
organisatiestructuur is opgedeeld in 'responsibility centers', managers 
kennen duidelijk hun verantwoordelijkheden (bv. profit center versus cost 
center verantwoordelijkheid), managers worden elk jaar gevraagd hun 
objectieven te definieren, er is een goed gestructureerde investerings
planning, objectieven worden vertaald in gedetailleerde budgetten, budget
ten worden maandelijks opgevolgd, er wordt waar nodig bijgestuurd en 
managers worden beoordeeld en beloond op basis van het realiseren van 
hun (budget)objectieven. Er zijn controllers op verschillende niveaus van 
de organisatie en er is een gestandaardiseerd intern rapporteringssysteem. 

De opgesomde elementen vormen samen, wat men zou kunnen noemen het 
traditioneel beheerscontroleproces. Het sturingsproces is er professioneel 
maar het bedrijf is geen strategiegerichte organisatie. Het budget
teringssyteem motiveert managers niet tot het nemen van de juiste 
strategische acties, meer nog het is dikwijls een barriere voor een effectief 
strategisch management proces. Beschouw volgende typische situaties: 

• Er is een gedetailleerd jaarlijks planning en bUdgetteringsproces maar de 
budgetten over investeringen, kosten en opbrengsten hebben geen of een 
onduidelijk verb and met de ondernemingsstrategie. Managers zijn met 
strategie bezig, of willen met strategie bezig zijn, maar de strategie 
wordt niet gebruikt als uitgangspunt bij de budgettering, met andere 
woorden: de budgetten zijn niet afgestemd op de strategie. Managers 
ervaren de budgetteringsoefening als tijdrovend en weinig 'value 
added'. Het budgetteringsproces en de budgetcontrole loopt naast de 
echte strategische werkelijkheid. Het budgetproces wordt geregeld door 
managers ervaren als een blokkage bij de realisatie van de strategie. 

• Planning en budgettering wordt voorafgegaan door een jaarlijkse 
strategieherziening en een strategische actieplanning, en deze actie
plannen dienen als basis voor de budgettering. De opvolging beperkt 
zich echter tot opvolging van het budget. Het succes van de te 
implementeren strategieen en actieplannen wordt niet opgevolgd. Het 
accent Iigt op financial control en niet op strategic control. Prestatie
meting is overwegend financieel en niet strategisch. Managers worden 
dan ook beIoond op basis van hun financiele performantie en niet op 
basis van hun strategische performantie. Managers voelen zich door het 
beheerscontrolesysteem niet aangezet tot strategisch handelen. Budget
rapporten dienen in de eerste plaats om managers te evalueren en 
worden niet ervaren als een instrument voor continue verbetering en 
strategisch leren. 
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• De leiding van het bedrijf wil een actief strategisch management proces 
op gang brengen. De implementatie van de strategie vraagt proces
gerichte sturing en nauwe (cross functionele) samenwerking tussen de 
verschillende responsibility centers. Managers worden echter enkel 
beoordeeld op hun departementele (budgettaire) performantie. Cross 
functionele samenwerking en procesgerichte acties worden tegen
gewerkt en ervaren als strijdig met het behalen van de eigen lokale 
departementele objectieven. 

Figuur 7.2 geeft een overzicht van de belangrijkste problemen van 
strategie-gerichtheid van de traditionele beheerscontrole. De kern van de 
problematiek ligt bij een tekort aan afstemming van budgetten op de 
gekozen strategie en een niet gebruik van de interne rapportering als strate
gisch stuur- en leerproces. 

• Geen of gebrekkige afstemming van budgetten op de strategie 
• Budgetvoorbereidings- en opvolgingsproces is niet gei'ntegreerd met 

het strategisch proces 
• Interne rapportering legt te veel focus op budgetrapportering en te 

weinig op strategische prestatiemeting 
• Budgetproces te weinig ervaren als een continue verbeterings- en 

leerproces 
• Te veel accent op departementele budgetperformantie en geen 

aandacht voor crossfunctionele en procesgebaseerde performantie
meting. 

• Beloning van managers te veel op basis van budgetperformantie en 
te weinig op basis van strategische presta tie 

Figuur 7.2: Problemen van strategie-gerichtheid in de traditionele beheerscontrole 

7.4 De Bijdrage van de Balanced Scorecard 

Bij de implementatie van de Balanced Scorecard gaat het management 
team eerst door een 'visioning process', een denkoefening over de strategie 
op lange termijn van hun entiteit. Via de Strategy Mapping krijgt men 
inzicht in de kritische succesfactoren en de relatie ertussen. Dan worden 
voor aile kritische succesfactoren de prestatiemaatstaven bepaald, worden 
voor elk van de prestatiemaatstaven korte-termijn doelstellingen geformu
leerd en strategische initiatieven of actieplannen bepaald. Ook worden de 
verantwoordelijkheden voor het realiseren van prestatietargets en actie
plannen vastgelegd. Voor sommige ligt de verantwoordelijkheid bij 
individuele managers, voor andere kan de verantwoordelijkheid genomen 
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worden door meerdere managers of door cross-functionele teams. Op 
geregelde tijdstippen (bv. maandelijks, op kwartaalbasis) komt het 
management team samen voor een 'performance review'. De evolutie van 
alle kritische indicatoren en de stand van de verbeteringsprojecten wordt 
besproken en er wordt mogelijks bijgestuurd. Dit type strategische sturing 
wordt ge"implementeerd op verschillende niveaus in de organisatie via een 
'cascaderingsproces' zodanig dat strategieen, prestatie-indicatoren en 
verbeteringsacties op de verschillende niveaus op mekaar afgestemd zijn. 

Deze ge"integreerde sturingsaanpak leidt tot een effectievere strategie
implementatie en verhoogt de strategie-gerichtheid van de beheerscontrole. 

BSC leidt tot een eJJectievere strategie-implementatie 

De ESC als instrument van strategieJormulering en -communicatie 

Case research (Bruggeman en De Coene, 2002; Malina en Selto (2000) 
toont aan dat het visioning process een zeer grote impact heeft op de 
strategie-gerichtheid van de managers in de organisatie. Tijdens het 
visioning process wordt de missie en de doelstellingen op lange termijn 
bepaald en wordt via de strategy-mapping een inzichtelijke strategische 
visie ontwikkeld. Het hebben en samen ontwikkelen van gemeen
schappelijke doelen en toekomstperspectieven creeert een significante 
verhoging van de prestatiemotivatie. Managers zetten zich niet ten volle in 
als de zin van hun inzet voor hen niet duidelijk is ofwaarschijnlijk leidt tot 
een voor hen ongewenste situatie. 

Tijdens het visioning process op niveau van de topleiding worden tijdens 
de strategy mapping sessies fundamentele discussies gevoerd over de echte 
lange-termijndoelstellingen en de manier waarop ze optimal iter moeten 
bereikt kunnen worden. Bij het opmaken van het relatiediagram wordt men 
uitgenodigd te beslissen of op dit moment 'marktaandeel' gezien moet 
worden als een doel op zich of als een strategy om dit doel te bereiken. Bij 
het tekenen van de strategy map moet men ook nadenken over het belang 
en de plaats van 'shareholder value creation'. Men kan een strategy map 
hebben waar bovenaan alles moet uitmonden in waarde voor de 
aandeelhouder. Men kan ook sociale (bv. medewerkerstevredenheid) en 
maatschappelijke doelstellingen (milieukwaliteit) als andere finaliteiten 
zien, met eigen kritische succesfactoren die de lange-termijn performantie 
drijven. De Strategy Mapping techniek opent ook fundamentele discussies 
over de optimaliteit van bepaalde strategische keuzes. Bijvoorbeeld: is 
aanbieden van maatwerkoplossingen weI degelijk een belangrijke kritische 
succesfactor die klantentevredenheid drijft? Leidt maatwerk oplossing weI 
degelijk tot een meerprijs? Is het hebben van hooggespecialiseerde 
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medewerkers echt nodig om maatwerkoplossingen te kunnen aanbieden, of 
is de kritische succesfactor eerder 'ervaren medewerkers'. Zich baserend op 
hun collectieve ervaring identificeren managers tijdens de strategy mapping 
oefening de belangrijkste hypothetische relaties tussen de kritische succes
factoren en formuleren op die manier een coherente en inzichtelijke 
strategie. Strategie is niet langer meer een verzameling van abstracte 
slogans, maar een totale en samenhangende visie over welke performantie 
er nodig is om welke andere performantie te realiseren. Op die manier 
wordt er in het management team fundamenteel van gedachten gewisseld 
over de belangrijke strategische vraagstukken. Belangrijk is ook dat het 
management team de finale strategy map valideert en goedkeurt, waardoor 
er een consensus bereikt wordt over de strategie. 

Implementatie van de BSC leidt ook tot een betere strategiecommunicatie. 
Geadviseerd wordt tijdens het visioning process ook managers van een 
lager hierarchisch niveau te betrekken. Op die manier leren ook deze 
managers over het hoe en het waarom het bedrijf een bepaalde koers wil 
varen. Ervaring leert dat het betrekken van deze managers bij het visioning 
process naar hen toe ook motiverend en inspirerend werkt, waardoor ze 
beter achter de ondememingsdoelstellingen staan, en de strategie ook 
uitdragen naar degenen die aan hen rapporteren. 

In grote organisaties wordt de Balanced Scorecard ingevoerd via een 
cascadeproces. Het top management team doet een visioning process met 
focus op de algemene ondememingsdoelstellingen en strategieen, ze 
ontwikkelen een 'corporate strategy map' en vertalen die in een Corporate 
Balanced Scorecard. In dit proces worden ook de belangrijke business unit 
managers en functionele managers betrokken. Deze managers organiseren 
dan op hun beurt op hun niveau ook een visioning proces met hun lokaal 
management team. De algemene ondememingsdoelstellingen en strategieen 
worden er eerst gecommuniceerd. Vertrekkend van deze communicatie 
worden de lokale strategieen (Business unit of functionele strategieen) 
gedefinieerd met maximale afstemming op de algemene ondememings
strategie, worden er lokale strategy maps ontwikkeld die dan vertaald 
worden in Business Unit- en functionele scorecards. Op die manier zorgt 
het cascaderingsproces voor een intensieve communicatie van de 
verschillende strategieen, zowel vertikaal als horizontaal in de organisatie. 

Tenslotte is de Balanced Scorecard op zichzelf reeds een communi
catieinstrument. Wanneer de strategie op elk niveau vertaald wordt in een 
scorecard geeft de Balanced Scorecard eigenlijk een overzicht van de 
resultaatgebieden waar de lei ding belang aan hecht. Door het meten van 
een bepaalde performantie communiceert men eigenlijk dat men ze be lang
rijk vindt. 
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De ESC als instrument bij de vertaling van de strategie in aeties 

Bij de implementatie van de Balanced Scorecard gaat het management 
team niet aIleen de strategie vertalen in prestatiemaatstaven, maar zet men 
ook targets voor elk van de prestatiemaatstaven en definieert men 
verbeteringsacties die nodig zijn om de prestatietargets te behalen. Op die 
manier worden aIle projecten en verbeteringsacties gelinkt met korte
termijndoelsteIlingen m.b.t. prestatiemaatstaven die aIle essentiele kritische 
succesfactoren uit de strategie meten. Acties, targets, prestatiemaatstaven 
en strategieen zijn dus hierdoor voIledig op mekaar afgestemd. Op die 
manier wordt de strategie niet aIleen vertaald in maatstaven maar ook in 
acties ('translating strategy into action'). Door prestatiemaatstaven en 
acties te linken met verantwoordeIijke managers creeert men ook de nodige 
responsabilisering voor de geplande prestatieverbeteringen en de acties. 

De ESC als borgingsmiddel bij de organisatie van een eontinu strategiseh 
proees 

Zoals reeds eerder gesteld is een van de implementatieproblemen in 
strategie het feit dat strategiebepaling dikwijls een eenmalige oefening is. 
Dit komt voor een groot deel door het feit dat strategierealisatie in de 
rapporteringscycIus niet gemeten wordt. Managers bepalen hun strategie 
maar er is geen rapporteringsinstrument die hen op een systematische en 
continue basis herinnert aan de strategie. Door de interne rapportering uit te 
bouwen op basis van de Balanced Scorecard en door het feit dat de 
Balanced Scorecard als het ware een samenvatting is van de strategie, toont 
de interne rapportering met een vaste periodiciteit de vooruitgang van de 
strategie-implementatie en signaleert ze waar het goed en slecht gesteld is 
met de implementatie van de strategie en waar er moet bijgestuurd worden. 
Het intern rapporteringsproces en het strategy process vaIlen daardoor 
samen. Strategie en beheerscontrole worden hierdoor gerntegreerd in 
eenzelfde continu proces. 

BSC verhoogt de strategie-gerichtheid van de beheerscontrole 

De ESC zorgt voor een betere afstemming van de budgetten op de 
strategie: 'initiatives budgeting' 

Zoals reeds hoger gesteld, leidt de Balanced Scorecard tot een verregaande 
afstemming van de strategische verbeteringsacties, op prestatiemaatstaven 
en op de strategieen. Wanneer voor elke verbeteringsactie de benodigde 
financiele middelen gebudgetteerd worden ('initiatives budgeting') en deze 
kosten- en investeringsbudgetten ook in het totaal ondernemingsbudget 
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opgenomen worden, zijn via de Balanced Scorecard ook de budgetten 
gelinkt met de strategie. 

De BSC zorgt voor een gerntegreerde opvolging van financiele en 
strategische performantie 

In tegenstelling met de traditionele rapportering die vooral gefocust is op 
de rapportage van korte-termijn financiele resultaten op basis van het 
budget, toont de Balanced Scorecard naast de financiele performantie ook 
de strategische performantie laat toe deze twee soorten performanties 
geYntegreerd of 'evenwicht' te beoordelen. De Balanced Scorecard geeft 
aan: 
• in welke mate de realisatie van de 'past financial performance' niet te 

veel ten koste is geweest van de 'drivers of future financial 
performance', met andere woorden: is tijdens de afgelopen peri ode niet 
te veel op korte termijn gehandeld en heeft men geen achteruitgang 
geboekt op andere kritische succesfactoren uit de strategy map bv. op 
het gebied van de klantenperformantie, de procesperformantie en het 
innovatie- en leervermogen. De Balanced Scorecard geeft een 
evenwichtige view van de performantie enkel en alleen wanneer de 
prestatie-indicatoren in de vier perspectieven afgeleid zijn van de 
strategy-map van de beschouwde entiteit. Sommige bedrijven werken 
met een scorecard met vier perspectieven waarin de gebruikte 
prestatiemaatstaven allemaal wei 'nice to have' lijken, maar waarbij niet 
via strategy mapping een expliciete relatie met de te realiseren 
financiele performantie gehypotheseerd is. In dit geval kan men niet 
echt weten welke strategische performanties kritisch zijn. Deze 
scorecards kunnen 'unbalanced' zijn en de prestatiemeting is niet meer 
'geYntegreerd'. Rapportering van de performantie op strategische 
prestatiemaatstaven die geen relatie hebben met de toekomstige 
financiele prestatie kan valse alarmsignalen creeren. Mindere 
performantie op deze variabelen brengt de toekomstige financiele 
performantie niet in gevaar want ze hebben geen 'cause-and-effect' 
relatie met de financiele prestatie. 

• Rapportering via de Balanced Scorecard laat ook toe op te volgen in 
welke mate dat de verbeteringen van de performantie op het vlak van de 
verschillende kritische succesfactoren in de strategy-map wei degelijk 
leidt tot verbetering van de financiele performantie. Ook laat de 
Balanced Scorecard toe op te volgen in welke mate de gehypoteseerde 
oorzaak-gevolg relaties binnenin de strategy-map zich daadwerkelijk 
realiseren, hierbij rekening houdend met de in de strategy map 
gehypoteseerde tijdsvertragingen In deze zin toont de rapportering via 
de Balanced Scorecard o.m. aan: 

144 



Sijdrage sse tot de organisatie van een continu strategisch proces 

• in welke mate de opbouw van een bepaald concurrentievoordeel wei 
degelijk leidt tot verhoging van de winstgevendheid en een 
meerwaarde creeert voor de aandeelhouder, hierbij rekening houdend 
met de verwachte tijdsvertragingen in de strategy-map. 

• In welke mate dat verhoogde R&D inspanningen en investeringen in 
opleiding leiden tot meer innovatie. 

• In welke mate dat verbeteringen in service leiden tot betere 
klantensatisfactie 

• In welke mate dat verbetering van medewerkerstevredenheid en de 
gerelateerde Human Resources performantie lei den tot kosten
verlaging, voorraadreductie en kwaliteitsverbetering in de operaties. 

Traditional budgetgebaseerde rapportering geeft op deze vlakken geen 
inzicht en induceert dikwijls overreacties en ten onrechte bijsturingen op 
korte termijn die de lange termijn strategische en financiele performantie 
negatief kunnen beinvloeden. Bv. investeringen in competentie en R&D 
lei den na zes maanden nog niet tot verhoogde winst en er wordt reeds 
besloten te snijden in de R&D budgetten. De Balanced Scorecard geeft aan 
de managers een beter inzicht in het pad van de R&D effecten en hun 
tijdsvertraging. Stel dat de Strategy Map aantoont dat R&D inspanningen 
met een tijdsvertraging van 1 jaar innovatie drijven, dat innovatie (gemeten 
door het aantal door klanten gevraagde productverbeteringen) na 1 jaar 
moet leiden tot meer klantentevredenheid, en dat verhoogde klanten
tevredenheid reeds na 6 maanden kan lei den tot verhoogde omzet en winst. 
In dit geval kunnen verhoogde R&D inspanningen in de rapportering enkel 
na twee jaar en 6 maanden een effect op omzet en winst tonen. 

Anderzijds voorkomt de BSC ook dat als tegenreactie op de klassieke 
budgetgebaseerde rapportering, een te grote aandacht besteed wordt aan de 
sturing van strategische performantie. Sommige bedrijven investeren 
jarenlang in een concurrentievoordeel maar het versterkt concur
rentievoordeel leidt niet tot meer winstgevendheid. Bv. stijgende kosten 
m.b.t. flexibiliteit en de klantenservice worden positief beoordeeld en nooit 
in vraag gesteld want ze dragen bij tot verhoging van het concurrentie
voordeel. De kosten zijn zogezegd 'strategisch'. In de BSC zal men in de 
Strategy map duideIijk vooropstellen via welk pad en met welke 
tijdsvertraging verhoging van de flexibiliteit de winstgevendheid moet 
beinvloeden en zal men doelgerichter strategisch kunnen sturen. 

De BSC-rapportering stimuleert actieplanning en strategisch leren 

De hoofdbedoeling van een BSC implementatie is managers te motiveren 
om verbeteringsacties te plannen en te implementeren in Iijn met de 
ondernemingsdoelstellingen en -strategieen. Nadat de strategie en de 
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strategy map is vertaald in maatstaven, worden voor elk van de prestatie
maatstaven targets gepland en de acties en projecten bepaald die nodig zijn 
om de targets te realiseren. Via 'initiatives budgeting' worden de kosten en 
opbrengsteneffecten van de geplande acties ingeschat en opgenomen in het 
budget. De planning van deze verbeteringsacties kan ondersteund worden 
door een interne of externe benchmarking oefening. Via periodieke 
rapportering wordt opgevolgd in welke mate de verbeteringsacties lei den 
tot een stijging van de performantie en wordt de actieprogrammering en 
uitvoering mogeIijks bijgestuurd. Dit 'plan-do-check-act' proces neemt de 
vorm aan van performance review meetings en wordt georganiseerd op een 
vaste periodieke basis. De periodiciteit wordt aangepast aan de kritische 
succesfactor. Bijvoorbeeld, sturing en actieplanning rond prestatie
maatstaven zoals 'aantal klantenbezoeken', 'aantal uitgeschreven offertes' 
in een sales scorecard kan maandelijks gebeuren, terwijl 'omzet uit nieuwe 
producten' in een business unit scorecard door het BU management team 
slechts op kwartaalbasis kan opgevolgd worden. 

In vorig onderzoek (Bruggeman en De Coene, 2002) vonden we dat een 
dergelijk type van BSC gebaseerd continue performantiesturingsproces een 
zeer grote positieve invloed heeft op de performantiemotivatie van 
managers. Het krijgen van feedback op geleverde prestaties in een sfeer van 
'empowerment' creeert een sfeer van vertrouwen tussen de leiding en het 
middle management. 

Het gebruik van de Balanced Scorecard activeert aldus verschillende types 
van leerprocessen: 
• Managers leren uit hun acties en nemen initiatieven voor nieuwe 

verbeteringsacties. 
• Managers beoordelen en bediscussieren de haalbaarheid van de gestelde 

targets en komen tot haalbare doelstellingen. 
• Managers leren uit de prestatierapporten in welke mate dat de 

gehypotheseerde reIaties in de strategy map in de praktijk ook 
werkelijkheid worden, beoordelen de validiteit van de geformuleerde 
strategieen hetgeen kan leiden tot mogelijke strategieherziening. 

• Managers leren over de budgettaire impact van de geformuleerde 
verbeteringsvoorstellen en bespreken met de controllers de optimaliteit 
van eventuele prioriteitstellingen in functie van de beschikbare 
budgettaire middeIen. 

Het moet wei gezegd worden dat de organisatie van een continu leer- en 
verbeteringsproces op basis van de BSC niet zo maar van een leien dakje 
loopt. Een voorwaarde voor succes is hier dat de leiding van het bedrijf 
moet openstaan voor een 'coaching' leiderschapsstijl en moet geloven in de 
kracht van empowerment. In veel gevallen zien we dat de BSC implemen-
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tatie eerder wantrouwen opwekt. Dit zijn gevallen waar de lei ding in een 
sfeer van wantrouwen de BSe enkel ziet als een meetinstrument en een 
beoordelingsinstrument. De doelstelling is te veel 'meten om te meten' en 
'meten om te weten', niet 'meten om te verbeteren'. De managers op 
verschillende niveaus in de organisatie ervaren de BSe dan als bedreigend. 
Voor hen betekent de BSe enke1 meer rapporteringswerk waar zijzelf geen 
voordee1 bij hebben. 

De ESC expliciteert verantwoordelijkheden van cross-functionele teams 

Bij de implementatie van de BSe wordt ook voor elke kritische 
prestatiemaatstaf de verantwoordelijke manager of management team 
aangeduid. Hierdoor worden de strategische verantwoordelijkheden in de 
organisatie duidelijker gedefinieerd. In de traditionele beheerscontrole 
hebben managers vooral een financiele verantwoordelijkheid. Sommige 
managers zijn cost center managers, sommige hebben enke1 een 
omzetverantwoordelijkheid, anderen hebben een winstverantwoordelijk
heid. In de BSe kunnen de verantwoordelijkheden bepaald worden voor 
elke van de kritische succesfactoren in de strategy map. Soms kan de 
verantwoordelijkheid van de performantie m.b.t. bepaalde kritische succes
factoren gelegd worden bij een enkele manager: by. 

Account management 
Kwaliteit technische service 
K waliteit aanwervingen 

sales manager 
manager service afdeling 
human resource manager 

Voor sommige performantiemaatstaven ligt de verantwoordelijkheid bij 
management teams, bv. 

Economic Added Value 
Omzet 

Directiecomite 
Sales management team 

In de BSe kan de verantwoordelijkheid ook gelegd worden bij cross 
functione1e teams, dit zijn teams samengesteld uit managers uit verschil
lende afdelingen die nauw moeten samenwerken bij het realiseren van de 
bepaalde performantie, by. 

Leveringsbetrouwbaarheid sales manager, 
productiemanager, 
planningsmanager, aankoop 

Op die manier kan de BSe bijdragen tot een verbetering van de 
interdepartementele samenwerking. 
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De ESC kan een basis zijn voor strategisch belonen van managers 

Na de implementatie van de Balanced Scorecard worden niet aileen de 
prestatiemaatstaven, de targets, de actieplannen en de verantwoor
de1ijkheden gekoppeld met de strategieen maar ook de beloning van 
managers kan gebaseerd worden op de door de BSC gemeten performantie. 
Door de koppeling van de beloning (of bonus system en) aan de BSC wordt 
de beloning van managers niet meer enkel afhankelijk van de financiele 
performantie van het afgelopen boekjaar, maar van de mate waarin de 
managers de totale strategy map van de te besturen entiteit tot 
implementatie gebracht hebben. Hierdoor beoogt men managers te 
motiveren om het lange en korte-termijn effect van hun management 
inspanningen in een gepast evenwicht te brengen. 

Bekrachtiging van de managementmotivatie in lijn met de strategie en de 
strategy map via de koppeling van de beloningssystemen aan de BSC is in 
de praktijk echter niet zo gemakkelijk te realiseren. Onderzoek (Bruggeman 
en Decoene, 2002) toont aan dat de koppe1ing best slechts zeer geleidelijk 
gerealiseerd wordt, daar succesvolle implementatie ervan vereist dat de 
prestatie-indicatoren zeer precies zijn, door de managers goed beheersbaar 
zijn en er een goede consensus over de te volgen strategie bestaat. We 
bevelen aan dat bedrijven eerst op basis van de BSC in de verschillende 
management teams een continu motiverend strategisch stuurproces tot 
stand brengen en slechts nadien de koppeling met de beloningssystemen 
implementeren 

7.5 Integratie van de Balanced Scorecard in het beheerscontroleproces 

Zoals reeds gesteld zijn traditionele beheerscontroleprocessen niet 
gefocusseerd op de implementatie van de bedrijfsstrategie. Het opgemaakte 
budget heeft dikwijls weinig of geen re1atie met de strategie, de 
performantietargets zijn louter financieel en tijdens het jaar gebeurt de 
opvolging van de operationele performantie enkel in vergelijking met het 
budget. 

Implementatie van de Balanced Scorecard in een bepaalde entiteit 
(ondememing, business unit, functie enz.) kan het beheerscontroleproces 
transformeren tot een continu strategisch proces zodanig dat het strategy 
process en het budget control process in eenzelfde cyclus gei"ntegreerd 
worden. Figuur 7.3 geeft aan hoe een gei"ntegreerde strategisch beheers
controlecyclus kan verlopen. 

148 



Actualiseer en 
vertaal 

Target setting 

Strat. InitliatiE~veJnl 

Rolling fOfE~castslL... 

Financiering 

Bijdrage BSC tot de organisatie van een continu strategisch proces 

Testen van 
hypothesen 

Interactieve 
controle 

Sluiting strategie
kringloop 

Rapportering 

Figuur 7.3: integratie van de Balanced Scorecard in het beheerscontroleproces 
(bron: Kaplan en Norton, 2000 p. 275) 

De beheerscontrolecyclus begint met een update of een herziening van de 
strategie. Op basis van de evoluties in de competitieve omgeving wordt 
nagegaan of er geen nieuwe strategieen moeten gedefinieerd worden en 
aandacht moet besteed worden. Wijzigingen in de strategie kunnen lei den 
tot wijzigingen in de Strategy Map en in de Balanced Scorecard. 

Na de strategy update en eventuele herallignering van de scorecard worden 
nieuwe (uitdagende) targets bepaald voor elk van de prestatiemaatstaven in 
de BSC. Per prestatiemaatstafwordt bepaald welke strategische initiatieven 
(acties of project en) er zullen moeten uitgevoerd worden om de objectieven 
de bereiken. Vertrekkend van deze gestelde targets en de strategische 
actieplannen worden dan de budgetten voorbereid. Targets en actieplannen 
moeten weerspiegeld worden in de omzet, kosten en investeringsbudgetten. 
Na goedkeuring van het budget worden de gebudgetteerde fondsen 
vrijgemaakt om de strategische initiatieven te financieren en worden de 
acties geImplementeerd met als doel de in de BSC gestelde targets te 
behalen. Periodiek wordt de financiele performantie gerapporteerd en 
vergeleken met het budget en worden financiele en strategische performatie 
in hun strategy map samenhang bediscussieerd en geevalueerd aan de hand 
van de Balanced Scorecard. Bij verregaande integratie van het strategie- en 
beheerscontroleproces wordt het budgetrapport gezien als een onderdeel 
van het financieel perspectief van de Balanced Scorecard. De Balanced 
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Scorecard is dan het centrale en enige rapport tijdens de performance 
review meetings. 

In Strategy Focused Organisations is de BSC tijdens de management 
meetings de basis voor interactieve discussies. Verantwoordelijken voor de 
diverse prestatiemaatstaven lichten de evolutie van de performantie toe en 
doen voorstellen voor te plannen bijsturingsacties. Managers wisselen van 
gedachten over de oorzaken van succes en faling van eerder besliste 
actieplannen, over de haalbaarheid van targets en het succes van bepaalde 
strategieen. Eerder gehypotheseerde relaties in de strategy-maps worden 
getest en nieuwe strategieen en kritische succesfactoren worden geidentifi
ceerd. Deze discussies zijn een belangrijke bron van de strategic learning 
die tijdens een BSC gebaseerd beheerscontrole-proces kan plaatsgrijpen. 

Dit gesloten-kring proces vormt de basis van een continu strategisch 
proces. 
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8.1 Preface 

In its initial draft version, this chapter was first presented at the 4th 

International Seminar on Manufacturing Accounting Research in Kolding, 
Denmark in June 1998. Among others, I visited this conference with 
Jacques Theeuwes, with whom I had also visited the preceding 3rd edition 
of that seminar series in Edinburgh, Scotland in 1996. Both conference 
papers, in their published versions (De Haas & Algera, 2002; De Haas & 
Kleingeld, 1999), to a large extend reflect the content of my Ph.D. research; 
a research both co-initiated and co-evaluated by Jacques Theeuwes. 

8.2 Abstract 

Stimulation of goal congruent behaviors through the coordinated allocation 
of human resources - i.e. time, energy and attention - requires the mental 
models of organizational actors to be convergent. The Strategic Dialogue is 
advocated for the purpose of convergent mental modeling. In relation to the 
need for convergence, the concept of Goal Coherence is introduced, which 
is measured as the amount of consensus on goal priorities within and, 
moreover, between goal interdependent groups. The relation between 
Strategic Dialogue and Goal Coherence represents the instrumental 
hypothesis of the research. Support for this hypothesis is empirically 
demonstrated in a two-group pre-test/post-test design, using a specific 
measure of association. This design has been applied twice in a practical 
case study on the participatory designing of a management control system. 

8.3 Introduction 

In this paper, the organization is primarily approached as a social system of 
human elements. This approach has a fundamental repercussion for the 
process of management. The emphasis on the human factor of organization 
takes in the simple recognition that ''the only way organizational goals are 
going to be obtained is through the behavior of organizational actors" 
(Steers, 1977). 

Human behavior is based on a construction of reality in the human mind 
(Vennix, 1996). There is convincing scientific evidence (e.g. Neisser, 1967) 
that the human mind actively constructs external reality rather than 
passively stores and recalls information, which is received from the 
environment through the senses. The active and deliberate construction of 
reality takes place through processes of selective perception and selective 
recollection. Stated differently, the human mind is biased in information 
selection and recollection of past events. The construction of the external 
reality in the human mind is referred to as a mental model. These models 
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are dynamic in nature and will change over time due to newly gained 
insights in the functioning of reality. 

A mental model is an individual's cognitive representation ofa system (e.g. 
an organization) and the individual's interaction with the system (Le. 
behavior), with particular focus on how the individual's interaction with the 
system causes outcomes of interest (i.e. goal attainment). The notion of 
belief in causality is of major interest: beliefs represent the basic conceptual 
building blocks of mental models (Hinsz, 1995). In short, people build 
mental models oftheir environment and in tum base their behavior on these 
mental models, thereby creating situations which are subsequently 
interpreted as reality (Venn ix, 1996). 

Given the way human beings selectively process information, a holistic 
view of reality is the exception rather than the rule. A number of cognitive 
limitations induce people to perceive and recollect selectively and thus to 
focus on the parts rather than the whole: 
• Limited systems thinking capability: people have difficulty in 

identifying interconnections and thinking in causal nets (Domer, 1980); 
• Limited information processing capacity or 'bounded rationality' 

(Simon, 1948): people tend to (un)consciously reduce complexity in 
order to prevent information overload and to reduce mental effort 
(Hogarth, 1987). Miller (1956) was one of the first to empirically 
demonstrate this phenomenon. He pointed out that in general people can 
only hold seven (plus or minus two) pieces of information in their short
term memory; 

• Limited span of attention: " ... before information can be used by the 
deliberative mind, however, it must proceed through the bottleneck of 
attention - a serial, not parallel, process whose information capacity is 
exceedingly small" (Simon, 1985). 

Due to these cognitive limitations, people make mental models that are by 
definition incomplete. Since people tend to look for information which 
confirms their view of the world rather than to look for evidence which 
might refute it (Hogarth, 1987), the existing and incomplete mental models 
in tum feed the processes of selective perception and recollection. In 
addition, and perhaps far more important, people make mental models that 
are idiosyncratic (Hinsz, 1995). People differ due to differences in 
background, personality, experience, learning, etc., and will thus select 
differently. As a consequence, individuals interpret reality in their own 
unique ways. Everyday life thus presents itself to the individual as a 
subjective reality: there is no question of one single and objective reality 
perceived similarly by multiple individuals. 
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The point we are trying to make is that there is ample opportunity for 
different human beings to construct and maintain different mental models 
of the 'same' reality. What are the chances that people with idiosyncratic 
views of the world will select the same chunks of information from their 
environment and subsequently construct the same mental representation of 
the perceived reality? Quite likely, these chances are negligible. Ickes & 
Gonzales (1994) use the term divergence to indicate the degree of 
dissimilarity between mental models. 

In this paper, we stress the above point from a management perspective. In 
organizations, managers and employees also have mental models. These 
models contain - if at all! - ideas and opinions regarding the relevance of 
local goals at the individual and group level, the way these goals mutually 
relate and the way these goals jointly contribute to the attainment of overall 
goals at the organizational level. Subsequently, the allocation of (scarce) 
human resources - i.e. time, energy and attention - to alternative courses of 
action is implicitly or explicitly decided upon during the daily hassle of 
organizational life. All else being equal, the larger the discrepancies 
between managers' and/or employees' mental models, the more lack of 
shared vision, the more divergence in behavior and the higher the 
dispersion of organizational energy. According to Vennix (1996), these 
discrepancies will impede the effective operation of the organization, 
because it will induce a lack of cooperation. 

Assuming that management is about coordinating individual and group 
efforts to produce organized action, its purpose is thus to share and align 
multiple mental models in order to foster concerted action. Rather than 
devoting one's time to the construction of strategic plans, the focus must 
instead be on the process of changing mental models (Vennix, 1996). In the 
words of Checkland & Scholes (1990): "What is in short supply in 
organizations is an organized sharing of perceptions sufficiently intense 
that concerted action gets taken corporately." Striving for convergent or 
shared mental models, i.e. for an intersubjective perception of reality 
throughout the organization, seems thus essential in light of organizational 
effectiveness. 

8.4 Research question 

De Haas & Kleingeld (1999) proposed a practical intervention for the 
purpose of aligning mental models. This intervention is called the Strategic 
Dialogue. The intervention prescribes an interactive and multilevel goal 
setting process, producing shared goal definitions for goal interdependent 
groups. During the course of the dialogue, groups acting at multiple 
organizational levels - ranging from the macro or strategic level to the 
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micro or operational level - participate in the designing of relevant content 
for their respective performance measurement systems. 

According to systems theorists, the working of any system is explained by 
the co-working of its parts. We principally view an organization as a 
system, moreover as a social system of human elements. At the group level, 
an organization thus represents a network of multiple groups In turn, a 
group is a social system itself, since it represents a network of multiple 
individuals. In this group-level study however, the individual level is 
disregarded. In light of the common goals the organizational system as a 
whole is pursuing, its parts - i.e. groups - are by definition goal inter
dependent. A goal interdependence relation between a principal and an 
agent is either vertical or horizontal in nature. Vertical goal inter
dependence exists between two groups acting at adjacent organizational 
levels. Think e.g. of a management team at the factory level in relation to 
an assembly team at the shop floor level. Horizontal goal interdependence 
exists between two groups acting at adjacent stages of the organization's 
goods or services flow. Think e.g. of the same assembly team in relation to 
the planning department. The notion of goal interdependence has a 
fundamental repercussion for the Strategic Dialogue. Groups not only 
participate in their own performance measurement system design, but in 
that of goal interdependent principal and/or agent groups as well. 

Each group participating in the Strategic Dialogue explicates a means-end 
relation by answering two fundamental, interrelated questions: 
1. As part of an organizational system, what should we as a group 

contribute to? 
2. Given our stated contributions, how can we as a group achieve them? 
For control purposes, the what-to-achieve question is translated into result
oriented performance indicators (in short: result indicators) and the how-to
achieve question into process-oriented performance indicators (in short: 
process indicators). Concretely, a group goal next corresponds with a 
prioritized target for such a defined performance indicator. 

What to contribute to for each and every group ultimately is a function of 
the common goals the organizational system as a whole is pursuing. 
Therefore, the first group that participates in the Strategic Dialogue is the 
(top) management team at the macro level, invited to translate the business 
strategy into an overall means-end relation. Next, this principal group 
invites agent groups at the next lower organizational level to discuss the 
validity of the overall means-end relation. It's important to emphasize the 
invitation to bottom-up validation, since people's mental models will not 
change as a consequence of the top-down imposition of strategic initiatives. 
After consensus has been reached, the agreed upon means become the 
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relevant ends for the agent groups, producing shared goals. Depending on 
the steepness of the organizational hierarchy, these agent groups might in 
turn function as principals themselves for one or more lower level agent 
groups. The process of interactively deploying means-end relations and 
consequently producing shared goals continues until operational groups at 
the micro level have explicated local means-end relations. 

For a further explanation and illustration of the Strategic Dialogue, the 
reader is referred to De Haas & Kleingeld (1999) and to De Haas (2000). 
The remainder ofthis paper focuses on the first empirical findings that have 
resulted from action research, in an attempt to demonstrate the effect of the 
Strategic Dialogue. From a work motivation perspective, these results have 
furthermore been published in De Haas et at. (2000). 

Defined goal interdependence 'on paper' - the tangible outcome of the 
Strategic Dialogue - is only instrumental to perceived goal interdependence 
'in the mind'. To empirically demonstrate the effect of the Strategic 
Dialogue on the amount of convergence in mental modeling, we propose 
the concept of Goal Coherence. Goal Coherence has strong connotations 
with goal congruence, which is defined by Vancouver, Millsap & Peters 
(1994) as ''the agreement among organizational employees on the 
importance of the goals the organization could be pursuing". Goal 
congruence though only regards the common goals for the organization as a 
whole. It disregards deployed goals at lower levels in the organization. 
From a work motivation perspective, it is important to deploy overall goals 
into local goals in order to make people accountable for results they can 
control and thus achieve (Van Tuijl, Kleingeld & Algera, 1995). The 
available concept of goal congruence insufficiently covers the issue of 
varying degrees of controllability. 

Therefore, we define Goal Coherence as ''the degree of consensus on 
constituency goal priorities". Our definition is derived from the 
constituency level concepts defined by Vancouver et at. (1994). We prefer 
to speak of constituencies instead of groups from now on, to indicate that 
any group within the organization has a raison d'etre at stake and therefore 
at least implicitly pursues certain goals. In analogy with Vancouver et at. 
(1994), we distinguish the between-constituency Goal Coherence concept 
and the within-constituency Goal Coherence concept: 
• Between-constituency Goal Coherence: "the degree of inter-consensus 

on shared goal priorities" (i.e.. consensus between two goal 
interdependent constituencies); 

• Within-constituency Goal Coherence: ''the degree of intra-consensus on 
shared goal priorities" (i.e. consensus within one constituency). 
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Both concept equivalents are logically related in the sense that the degree 
of Goal Coherence between constituencies is a function of the degree of 
Goal Coherence within constituencies: there can be no between
constituency Goal Coherence if the within-constituency equivalent is 
lacking. 

An empirical demonstration of consensus on goal priorities indicates that 
the underlying mental models of organizational actors have become more 
convergent, i.e. similar. Hence, we use the concept of Goal Coherence to 
operationalize the degree of congruent mental modeling. The relation 
between the intervention of Strategic Dialogue and the degree of Goal 
Coherence describes the instrumental hypothesis of our research. The 
research question thus reads: "Does the intervention of Strategic Dialogue 
positively affect degrees of Goal Coherence within and, moreover, between 
goal interdependent constituencies?" 

8.S Research design and method 

To address the research question, we conducted a case study in the practical 
field. The case refers to a business unit of the Corus Corporation situated in 
The Netherlands, called Corus Umuiden Long Products. Corus, a global 
manufacturer and supplier of steel and aluminum products, is the result of 
the recent merger between the British Steel Corporation and the Dutch 
Koninklijke Hoogovens Corporation. During the case study, we invited 
goal interdependent constituencies to participate in a Strategic Dialogue. 
This dialogue focussed on the contents of the performance measurement 
system for the business unit management team. Typically, such intervening 
in practice for the purpose of doing research is called action research. 

Two-group pre-testlpost-test design 
Participation of organizational actors in the Strategic Dialogue was 
organized in a two-group pre-test/post-test design. The two-group pre
test/post-test design is an extended variant of Cook & Campbell's (1979) 
one-group pre-test/post-test design. This quasi-experimental design is one 
of the more frequently used research designs in the social sciences. It 
constitutes the recording of pre-test observations 0 1 on a single group of 
individuals, who later receive a treatment X, after which post-test 
observations O2 are made. In this research, the treatment concerns the 
intervention of Strategic Dialogue, in which organizational actors 
participate during design team meetings and management approval 
meetings (see De Haas & Kleingeld, 1999). The pre-test and post-test 
observations relate to the empirical measurement of Goal Coherence before 
and after the dialogue. 

160 



Demonstrating the effect of the strategic dialogue 

We did not record observations on a single group, but on two vertically 
goal interdependent groups at a time: a principal- and an agent
constituency. Therefore, we speak of a two-group pre-testlpost-test design. 
This design is diagrammed in Figure 8.1, with Xp and Xa the design team 
meetings of the principal constituency and the agent constituency 
respectively, Ol,p and Ol,a the pre-test measurements of consensus on goal 
priorities among principal constituency members and among agent 
constituency members respectively, Xp+a the management approval 
meetings and 02,p and 02.a the post-test measurement of consensus on goal 
priorities among principal constituency members and among agent 
constituency members respectively. 

Xp ~ 01,~ /02,p 
/Xp+a~ 

Xa ~ 01,a O2, a 
Figure 8.1: Two-group pre-testlpost-test design. 

During design team meetings, the principal constituency and the agent 
constituency autonomously design the ingredients of a means-end relation 
(i.e. result- and process-oriented performance indicators, indicator targets 
and target priorities). The principal constituency does so first, since the 
identified means for the principal are to be deployed as the relevant ends 
for the vertically goal interdependent agent. Next, the agent constituency 
discusses the validity of the deployed ends and in tum identifies relevant -
and controllable! - means in relation to those ends. Thus far, there has been 
no interaction between the two constituencies; there has only been 
interaction within each. 

Interaction between constituencies is facilitated during the management 
approval meeting. In this meeting, the agent constituency presents its 
means-end relation design, which the principal constituency has to approve 
of. To further explain the difference between the design team meeting and 
the management approval meeting: the former is a within-constituency 
event whereas the latter is a between-constituency event. Especially the 
management approval meeting incorporates a vital moment of constructive 
controversy (Tjosvold, 1985). Convergent mental models within either 
constituency, developed during the preceding design team meetings, might 
tum out to diverge between the two constituencies during the following 
management approval meeting. 

In the current paper, the two-group pre-testlpost-test design at Corus 
Umuiden Long Products is reported upon twice in the design of: 
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1. the Management constituency (seven members) and the Quality 
constituency (eight members); 

2. the Management constituency (again, seven members) and the Logistics 
constituency (seven members). 

There is no specific relation between the two designs: they have been 
executed autonomously. The thing both designs have in common refers to 
the composition of the principal constituency: the same managers acted in 
the dialogue with the Quality and Logistics constituencies. These two agent 
constituencies were cross-functionally composed of staff members from the 
business unit's three plants (the Steelworks, the Rolling-mill and the 
Finishing-center) and of staff members from the business unit's Sales, 
Logistic Planning and Quality Assurance departments. The first design is 
shown in Figure 8.2, where M stands for Management constituency and Q 
for Quality constituency. 

Figure 8.2: M-Q design: treated 'experimental' group. 

The design of Figure 8.2 turned out to represent a treated 'experimental' 
group. As a consequence of a turbulent business environment, we were not 
able to apply a proper treatment in the second design. This design is shown 
in Figure 8.3, where M stands for Management constituency and L for 
Logistics constituency. Since we were not able to facilitate a proper 
management approval meeting, the design of Figure 8.3 compared to the 
design of 8.2 represents an untreated 'control' group. 

Figure 8.3: M-L design: untreated 'control' group. 

Shortly after the merger, Corus' Corporate Board of Directors decided 
negatively on the continuity of the Corus Umuiden Long Products business 
unit within the new corporate strategy. In the past, this decision had been 
postponed several times by the Corporate Board of the former Dutch 
Koninklijke Hoogovens corporation, but was to be made definitively by the 
new Corporate Board after the recent merger with the British Steel 
corporation. At the time of the management approval meeting in the M-L 
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design, it was two more weeks before this decision was made. As the sword 
of Damocles, this decision was hanging over the heads of the 
organizational actors participating in the dialogue on strategic priorities, 
which naturally undermined its relevance. Due to this pseudo management 
approval meeting, we speak of an untreated condition in the M-L design. 

As a consequence of the different design conditions, we refer to an 
'experimental' group that received the treatment and a 'control' group that 
did not. The analogy with Cook & Campbell's (1979) classification types is 
hyphenated though, since beforehand a deliberately designed experiment in 
the true senses of the word was never intended. The dramatic decision 
described above was an unforeseen event during the action research. 
Nonetheless, different design conditions are there and, thus, we will have to 
interpret possible effects from an 'experimental' perspective. We'll stress 
this delicate point again in the conclusions' section. 

Data collection 
In order to measure the amount of between-constituency and within
constituency Goal Coherence in the M-Q and M-L designs, we asked 
constituency members to prioritize their shared goal definitions. A simple 
scaling procedure enabled the prioritizing of shared goal definitions. Such a 
procedure constitutes an ordinal level of measurement and consequently 
produces categorical (i.e. ranking) data. Part of the scaling instruction was 
that constituency members had to do the ranking exercise individually, i.e. 
the ranking was not part of the interactive group processes during the 
design team meetings and the management approval meetings. The reason 
for this was to avoid the possibility of mock-consensus. Given the pre
test/post-test feature of the research design, goal interdependent 
constituency members had to order the shared goal definitions twice: before 
and after the between-constituency interaction of the management approval 
meeting. 

The ranking exercise is an integral part of the Strategic Dialogue, since it 
aims at the clarification of multiple, seemingly conflicting goals. Multiple 
goals should not be thought of as being in conflict, but rather that they are 
all important for the success of the organization: the real issue is to apply 
organizational resources to meet multiple goals in proportion to their 
importance. Even more so, the application of organizational resources and, 
thus, the prioritizing of shared goals, should be coordinated between goal 
interdependent constituencies in order to avoid optimized performance of 
local parts to result in sub-optimized performance of the integral system. 
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Data analysis: categorical principal components analysis 
A respondent's ranking data in fact makes explicit a simplified, one
dimensional mental model: the prioritized goals can be thought of being 
positioned equidistantly along a straight line. The degree to which these 
one-dimensional mental models are similar over multiple respondents 
expresses the degree of consensus on goal priorities. To quantify and 
visualize consensus, we used for a categorical principal components 
analysis, as implemented in the program CATPCA in SPSS Categories 
10.0 (Meulman & Heiser, 1999). CATPCA stands for CATegorical 
Principal Components Analysis with optimal scaling. A few words are 
devoted to this technique here. For further backgrounds and references, the 
interested reader is referred to De Haas (2000). 

The CA TPCA technique can be thought of as a method of dimension 
reduction: it simultaneously quantifies categorical (i.e. qualitative) 
variables, while reducing the dimensionality of the data with minimal loss 
of the infonnation contained in the original variables - i.e. with minimal 
loss of variance accounted for (V AF). Stated differently, the technique 
reduces a set of categorical variables into a smaller set of uncorrelated 
principal components. 

By reducing the dimensionality of the data, interpretation can be restricted 
to a few principal components rather than a large number of variables. 
Principal components, common sources of variance and reduced 
dimensions are thus terms with a similar meaning. Ultimately, dimension 
reduction reveals the dimensions that represent the major sources of 
variance in the original data. As said, dimension reduction reveals the 
common sources of variance that the categorical variables share. The 
transfonnation of the original, categorical variables into metric variables is 
underpinned by monotonically increasing transfonnation functions. 

The principal component loadings are correlations between the variables 
and the principal components, and they give coordinates to graphically 
represent the variables as vectors in the principal components space. The 
squared principal component loading gives the variance accounted for 
(V AF) by each dimension; the summation of squared loadings over 
variables gives the total variance accounted for, which is equal to the 
eigenvalue associated with each principal component. The eigenvalues are 
related to Cronbach's a, where a = m(A-1)/(m-1)A, with A a the 
eigenvalue and m the number of variables (Heiser & Meulman, 1994). 
Optimal scaling in CA TPCA implies that the total proportion of V AF is as 
large as possible (given the ordinal infonnation), and thus that Cronbach's 
a is maximized (Heiser & Meulman, 1994). 
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In a traditional principal component analysis, the subjects (here: 
constituency members) are considered to be the units and the options (here: 
shared goal definitions) the variables which order or classify the units. In 
the analysis of ranking data, where the respondents have ordered the 
options, the reversed data matrix should be analyzed, with subjects as 
variables and options as units (Cronbach & Gieser, 1953). In case of such a 
subject-oriented multivariate analysis, resulting measures of correlation 
should be interpreted as measures of association, quantifying the amount of 
intersubjective perception among respondents. Intersubjective measures are 
commonly applied in social science research due to a lack of objective 
measures. In particular, Q-methodology (Stephenson, 1953) has evolved as 
a science of the subjective. A common measure of association is 
represented by Cohen's Kappa (Cohen, 1960). The application of CAT PC A 
in our study produces a measure of association that operationalizes the 
Goal Coherence concept. 

8.6 Empirical findings 

Intervention 
During design team meetings of the Management constituency, strategic 
considerations regarding business success in the Automotive market for 
Forging Steel products were made explicit in terms of an overall means-end 
relation. The overall ends - i.e. the organizational goals - were identified in 
terms of Profitability and Growth, as operationalized by the six Strategic 
Result Indicators of Table 8.1. 

Table 8.1: Strategic Result Indicators. 

Profitability • Return on Invested Capital (%) 

• Profit Margin (%) 
• Productmix Composition (%) 

Growth • Market Share (%) 
• Geographic Distribution (%) 

• Top-5 Position (ranking) 

In relation to the organizational goals of Profitability and Growth, the 
Management constituency identified the overall means - i.e. the 
organization's critical success factors - in terms of Production Capacity, 
Customer Satisfaction and Low Cost, as operationalized by the seven 
Strategic Process Indicators of Table 8.2. 

Table 8.2: Strategic Process Indicators. 

Production Capacity • Throughput Volume (kiloton) 

• Material Yield (%) 
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• Stock Levels (kiloton) 
Customer Satisfaction • Quality Complaints (number) 

• Delivery Reliability (%) 

• Product Development (kiloton) 
Low Cost • Unit Cost (€) 

For the year 1999, the following targets were set for the Strategic Process 
Indicators: 
• increase Throughput Volume from 140 to 220 kilotons; 
• increase Material Yield from 80,8% to 81,7%; 
• decrease Stock Levels from 29,2 to 28 kilotons; 
• decrease the number of Quality Complaints from 56 to 50; 
• increase Delivery Reliability from 70% to 90%; 
• increase Product Development from 15 to 40 kilotons Rounds; 
• decrease Unit Cost from € 308 to € 292. 

Jointly, the performance indicators of table 8.1 and Table 8.2 constituted 
the heart of the business strategy and thus of the management control 
system. The identified means-end relation represents management's vision 
of what the organization should be good at for achieving its overall goals. 
Provided that the assumed relation between means and ends is valid, the 
Management constituency should urge lower level agent constituencies to 
buy-in and allocate their resources to Production Capacity, Customer 
Satisfaction and Low Cost. This requires the Strategic Process Indicators 
(see Table 8.2) to become part of the Quality and Logistics constituency 
members' mental models. Hence, these organizational actors were invited 
to discuss the relevance of these performance indicators as part of a 
Strategic Dialogue. It should be noted that management's indicator design 
was communicated as a prototype design apt for adjustment in case of 
relevant bottom-up input. 

Data collection 
An example of an ordinal data set is presented in 8.3. This table contains 
the pre-test ranking data of the Quality constituency in the M-Q design of 
Figure 8.2. The columns in 8.3 represent the respondents - i.e. the Quality 
constituency members; the number that is added to the abbreviated names 
indicates the pretest nature of the data. A similar, post-test data set was 
collected afterwards. Similar data sets were also collected for the 
Management constituency. Each constituency member was asked 
individually to arrange the Strategic Process Indicators after the design 
team meetings (pre-test) and again after the management approval meeting 
(post-test). The instruction was to arrange the indicators in order of 
importance for the organization's overall wellbeing, using a 7-point scale; 
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the score of 7 representing the highest importance, while the score of 1 
represented the lowest importance. In the M-L design of Figure 8.3, similar 
data sets were collected. For the full data sets, the reader is referred to De 
Haas (2000). 

Table 8.3: Categorical data OI,Q: pre-test ofthe Quality constituency. 

Increase Throughput Volume (TV) 4 2 
Increase Delivery Reliability (DR) 3 5 
Decrease Stock Levels (SL) 2 2 1 
Decrease Quality Complaints (QC) 6 7 7 
Decrease Unit Cost (UC) 1 6 7 
Increase Material Yield (MY) 5 6 7 
Increase Product Development (PD) 7 6 7 

Data analysis 

5 673 5 

725 5 

1 1 4 
7 767 6 

76364 

4 6 5 2 7 
3 544 6 

An example of a non-metrically transformed ranking data set is presented 
in Table 8.4. This table is the result of the CA TPCA dimension reduction 
of the pre-test data of the Quality constituency shown in Table 8.3. The 
result is presented in terms of vector coordinates (representing the subjects, 
i.e. respondents in the analysis and, moreover, their loadings upon the 
reduced dimensions) and point coordinates (representing the options, i.e. 
the shared goal definitions in the analysis that define the reduced 
dimensions). For the full data analysis of both the M-Q and the M-L 
designs, the reader is referred to De Haas (2000). We will first explain the 
left-hand side of Table 8.4 for the purpose of measuring within
constituency Goal Coherence; later, the right-hand side will be explained 
for the purpose of measuring between-constituency Goal Coherence. 

Table 8.4: Dimension loadings and scores: Ere-test of the Quality constituency. 

Active variable DIM 1 DIM2 Supp\. variable DIM 1 DIM2 

(Quality) load in loadin (Management) loadin loadin 
g g g g 

VRIE1 .779 -.536 STRll -.005 .553 

DBlEl .930 .223 DORT1 .336 .841 

HAMol .809 -.070 GEER1 .127 .504 

Elml .252 .922 BROE1 .166 .691 
OVER 1 .912 .167 wOUDl .499 .497 

MENS 1 .799 -.224 BREE1 .709 .336 

JONKI .717 .683 sCHll .654 .673 
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TEMM1 .756 -.567 
Eigenvalue 4.745 2.056 eigenvalue 1.335 2.558 
Cronbach's 0 .902 .587 Cronbach's 0 .293 .710 
VAF (0=.850) .593 .257 VAF (0=.556) .191 .365 
Association .593 .091 association .191 .365 
Unit (i.e. option) DIM 1 DIM2 

score score 
Throughput Volume -.394 -.388 
(TV) 
Delivery Reliability -.851 .814 
(DR) 
Stock Levels (SL) -1.558 -.185 
Quality Complaints 1.779 .881 
(QC) 
Unit Cost (UC) .001 1.441 
Material Yield (MY) .538 -1.364 
Product Development .486 -1.199 
(PD) 

In general, the number of dimensions in a CA TPCA procedure is optional. 
In our analyses, the number of dimensions was set at a default value of 2, 
which consequently allowed for 2-dimensional graphic representation. The 
reduction to 2 dimensions was allowed for since the sum ofVAF, which is 
a measure of model fit, was largely sufficient in all the analyses. The left
hand side of Table 8.4 is graphically displayed in Figure 8.4 (vectors 
represent the subjects; points represent the options). This figure visualizes 
pre-test within-constituency Goal Coherence of the Quality constituency. 

A vector coordinate corresponds with the correlation between a subject and 
a dimension. The calculation of correlations is actually possible after the 
transformation of categorical data into metric data. In factor analysis (or 
principal component analysis) terms, the correlation between a subject and 
a dimension is interpreted as the loading of a subject upon a dimension. 
The higher a specific subject loads upon a specific dimension, the more the 
specific ordering of options by that subject is explained by that specific 
dimension. 

Of major importance is the interpretation of dimensions. In general, the 
dimensions that result from reduction with the CATPCA procedure are 
anonymous: they merely define a multi-dimensional space. However, since 
we apply the procedure to transposed data matrices in which the subjects 
are the variables, the dimensions attain a specific meaning. The 
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perpendicular projection of the options onto either dimension, indicated by 
the dotted lines in 8. 4, produces a metric approximation of the ordinal goal 
priorities found in Table 8.4. In other words, DIMI and DIM2 each represent 
a one-dimensional mental model: goals arranged along a straight line, albeit 
no longer equidistantly due to the non-metric transformation that is part of 
the CATPCA analysis. Now recall our definition of Goal Coherence: inter
and intra-consensus on shared goal priorities. Consensus in terms of 
CATPCA can thus be identified by the subjects in the analysis loading 
highly (i.e. loadings nearby +1 or -I) upon the same dimension. In graphic 
representation, consensus will consequently result in all vectors lying in the 
same direction on or near this shared dimension. But how can we identify 
the dimension that is shared most among group members? For this purpose, 
we calculate the variance accounted for (V AF) by each dimension. 

The eigenvalues in Table 8.4 represent a measure of how much variance is 
accounted for by the dimensions that resulted from dimension reduction. 
The eigenvalue per dimension is calculated as the SSQ (Le. sum of squares) 
of the loadings. In order to determine how much variance the reduced 
dimensions account for, the calculated eigenvalues after dimension 
reduction are divided by the sum of eigenvalues in the original data sets. In 
the original data set, the sum of eigenvalues equals the minimum of the 
number of variables (i.e. subjects) and the number of options, minus one 
The dimension with the highest V AF is dominant in explaining individual 
ordering preferences among respondents. In other words, the dominant 
dimension represents a specific ordering of goals that is shared most among 
subjects. Still in other words, the dominant dimension represents the 
strongest intersubjective perception of goal priorities by the group. By 
definition, the CATPCA procedure names the dominant dimension DIMI, 
the second dominant dimension DIM2, etc. 

In addition to 8.4, post-test within-constituency Goal Coherence of the 
Quality constituency is visualized in 8.5. Both pre-test and post-test 
measures are also visualized for the Management constituency in 8.6 and 
Figure 8.7. When comparing Figure 8.5 to Figure 8.4 and Figure 8.7 to 
Figure 8.6, the converging vectors clearly illustrate an increase in within
constituency Goal Coherence in the M-Q design. For similar displays in the 
M-L design, the reader is referred to De Haas (2000). 
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Figure 8.4: Pre-test 
constituency. 
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Quality Figure 8.7: Post-test Managemem 
constituency. 

From the interpretation of a dimension as the metric equivalent of ordinal 
goal priorities and the interpretation of the dominant dimension as the 
specific order of goals that is shared most among constituency members, 
we can now calculate the amount of association as the intersubjective 
measure of within-constituency Goal Coherence. This measure corresponds 
with the calculation of V AF for the dominant dimension, corrected for 
opposite loading signs. Association is hence calculated as the difference 
between the SSQ of positive loadings and the SSQ of negative loadings on 
the dominant dimension, divided by m (the number of variables, i.e. 
subjects in the analysis). The numerator of this quotient is by definition 
zero or larger, since the CATPCA procedure attributes positive signs to the 
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majority of similar loadings. Hence, degrees of within-constituency Goal 
Coherence vary between 0 and 1. In formula notation: 

.. SSQ(loadingpos) - SSQ(loadingneg ) assOCIatIOn = ____ -'-'''-=-_____ ---'.:.:2-

m 

The right-hand side of Table 8.4 is graphically displayed in 8.8, which 
brings us to between-constituency Goal Coherence. As the within
constituency Goal Coherence concept relates to the sharing of goal 
priorities among members of a single constituency, the between
constituency Goal Coherence concept relates to the sharing of goal 
priorities among members of two goal interdependent constituencies. Thus, 
the degree of similarity of within-constituency Goal Coherence between 
goal interdependent constituencies is a measure of between-constituency 
Goal Coherence. 

In the M-Q design, we interpret between-constituency Goal Coherence as 
the degree to which the Management constituency members share the goal 
priorities that are shared most among the Quality constituency members 
and, vice versa. Thus, in CATPCA terms, between-constituency Goal 
Coherence is measured by the loadings of the Management constituency 
members upon the dominant dimension in the analysis of the Quality 
constituency and, vice versa. These loadings can be obtained by adding 
Management constituency members as supplementary variables to the 
analysis of the Quality constituency members and, vice versa. The resulting 
loadings from the supplementary analysis of the Management constituency 
(pre-test) are shown in 8.4. Supplementary variables are passively involved 
in the CATPCA dimension reduction procedure, i.e. these variables do not 
define the dominant dimensions: these dimensions are defined by the active 
variables. Hence, the option coordinates in Figure 8.8 correspond exactly 
with those in 8.5. For the other supplementary analyses, both in the M-Q 
design and in the M-L design, the reader is referred to De Haas (2000). 

In addition to Figure 8.8, post-test between-constituency Goal Coherence 
of the Management constituency is visualized in 8.9. Both pre-test and 
post-test measures are also visualized for the Quality constituency in 8.10 
and Figure 8.11. When comparing Figure 8.9 to Figure 8.8 and Figure 8.11 
to Figure 8.10, the converging vectors clearly illustrate an increase in 
between-constituency Goal Coherence in the M-Q design. For similar 
displays in the M-L design, the reader is referred to De Haas (2000). 
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Supplem. post-test Figure 8.11: Supplementary post
test Quality. 

By applying the previously presented formula, we can calculate the amount 
of association as the intersubjective measure of Goal Coherence between 
the Management and the Quality constituency. Note that in this case the 
numerator of the association quotient does not have a positive sign by 
definition. In a supplementary analysis, the CA TPCA procedure cannot 
attribute positive signs to the majority of similar loadings of the passive 
variables, since the dimensions have already been defined by the active 
variables. Hence, degrees of between-constituency Goal Coherence vary 
between -1 and + 1. 
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All calculations of pre-test and post-test degrees of Goal Coherence in the 
M-Q and M-L designs are summarized in 8.5 and Table 8.6 respectively. 
An effect is calculated as the difference between post-test and pre-test 
association. Since within-constituency Goal Coherence varies between 0 
and +1, within-constituency effects can vary between -1 and +1; since 
between-constituency Goal Coherence varies between -1 and +1, between
constituency effects can vary between -2 and +2. 

Table 8.5: Summary of findings in the M-Q design: treated 'experimental' group. 

Goal Coherence 
Within
constituency 

Between
constituency 

Management 
constituency 
pre-test post-test 

Association .507 .756 
Effect .249 
Association .191 .720 
Effect .529 

Quality 
constituency 
pre-test post-test 
.593 .930 

.337 
.163 .871 

.708 

Table 8.6: Summary of findings in the M-L design: untreated 'control' group. 

Goal Coherence 
Within-
constituency 

Between-
constituency 

8.7 Conclusions 

Management Logistics 
constituency constituency 
pre-test post-test pre-test post-test 

Association .756 .756 .481 .601 
Effect .000 .120 
Association .329 
Effect 

.300 
-.029 

.454 .446 
-.008 

The positive effects demonstrated in the M-Q design (Table 8.5) in 
comparison to the neutral effects demonstrated in the M-L design (8.6), 
provide support for the instrumental hypothesis of our research. However, 
we must present this support with the greatest care. Recall that we did not 
design an experiment according to the exact rules of Cook & Campbell 
(1979). The lacking management approval meeting in the M-L design was 
not planned for, but happened unintentionally in the course of the action 
research. We introduced the analogy of an experiment to be able to make 
any sense of our findings. We referred to the M-Q design as a treated 
'experimental' group, while we referred to the M-L design as an untreated 
'control' group. From this 'experimental' perspective, our findings are 
promising, though very preliminary. 
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The strong and positive effect on between-constituency Goal Coherence in 
the M-Q design is further illustrated in 8.12. This figure shows the 
dominant dimensions in the CATPCA analyses of the pre-test and post-test 
ranking data ofthe Management constituency and the Quality constituency. 
These dimensions represent a metric approximation of ordinal goal 
priorities, found by the perpendicular projection of the options upon the 
dominant dimension in the 2-dimensional graphic representations. 
Moreover, since these dimensions are dominant, they represent the metric 
approximations of ordinal goal priorities that are shared most within the 
Management constituency and within the Quality constituency. 
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Figure 8.12: Similarity of dominant dimensions in the M~Q design. 

Recall that the degree of between-constituency Goal Coherence in fact 
corresponds with the degree of similarity of within-constituency Goal 
Coherence between goal interdependent constituencies. The similarity in 
ordering preferences within separate constituencies is graphically 
illustrated in 8.12 by the dotted connection-lines between shared goal 
definitions. Clearly, the preferred sequence of ordering by the Management 
constituency and the Quality constituency, especially with regard to the 
goal of decreasing Unit Cost (UC), decreasing Quality Complaints (QC) 
and increasing Product Development (PD), is more similar after than before 
the constructive controversy of the management approval meeting. To 
compare, hardly any developments have taken place in the M-L design, as 
is illustrated in 8.13. 
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Figure 8.13: Similarity of dominant dimensions in the M-L design. 

Future research is required to demonstrate further and more convincing 
support for the instrumental relation between Strategic Dialogue and Goal 
Coherence in particular, and between participation and organizational 
effectiveness in general. 

8.8 Discussion 

To close, we return to the opening section. The statements made in the 
introduction imply a fundamental repercussion for the practice of and 
research in Management Accounting. Recall that human behavior, resulting 
in decisions and action, is largely based on a person's mental model. 
Furthermore recall that a mental model feeds the processes of selective 
perception and recollection of information. The purpose of the 
Management Accounting function in organizations is to provide decision
makers with relevant information for control purposes: both accounting 
information and, among other things inspired by the relevance lost 
movement, non-accounting information. In general, information is 
periodically produced as part of the formal reporting structure. Today, 
expensive, tailor-made management dashboards, such as Balanced 
Scorecards, provide formalized information, either on paper or via an 
intranet. 
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In light of the statements made in the introduction of this paper, an 
additional interpretation of relevance emerges: information is only relevant 
if it fits within existing mental models. If not, costly information that is 
periodically distributed as part of the formal reporting structure is likely to 
be disregarded, because people tend to look for information that confirms 
rather than refutes their view of the world. It is therefore of great 
importance to start linking the design of management control systems to 
peoples' mental models. If this link is missing, people in organizations will 
collect information from other sources. And in today's organizations, these 
alternative sources are in plenty, due to increasing investments in 
Enterprise Resource Planning (ERP) systems, such as SAP, Peoplesoft, 
Oracle, JD Edwards and Baan. An ERP system is an organization-wide 
system that basically consists of one (relational) database in which 
transactional data are recorded. In combination with online analytical 
processing (OLAP) tools, an ERP database has the potential to fulfill 
virtually any information request that exist within the organization. In other 
words, it has the potential to feed and maintain existing divergence in 
peoples' mental models. 

From this relevance perspective, the need for convergent mental modeling 
is furthermore stressed. Without convergence, the relevance of 
management control systems remains lost. It should be a challenge for the 
Management Accounting researcher to find ways to reconnect the purpose 
of information with the purpose of control. The current paper instigates this 
challenge. 
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1. Inleiding 

Dames en heren, 
Het is een academische traditie dat een hoogleraar zijn benoeming in het 
openbaar aanvaardt door het uitspreken van een rede waarin hij zijn visie 
geeft op het vakgebied waartoe zijn leerstoel gerekend wordt. Mijn 
leeropdracht ligt op het terrein van de bedrijfseconomie. Mijn visie op dit 
vakgebied is sterk beYnvloed door de intensieve samenwerking met vele 
collega's in de faculteit Bedrijfskunde, die vanuit andere wetenschappelijke 
disciplines hun bijdrage leveren. In de loop der jaren ben ik de 
bedrijfseconomie meer en meer door een bedrijfskundige bril gaan 
beschouwen. Als them a van mijn inaugurale rede heb ik de re1atie tussen 
bedrijfseconomie en bedrijfskunde gekozen. 

Om het thema bij u in te lei den schets ik u eerst het dilemma van een 
fabrieksdirecteur die kans heeft gezien de goederenstroom in zijn fabriek 
zodanig te reorganiseren dat de gemiddelde investering in tussenvoorraden 
met 30% is gedaald. Een van de logistieke maatregelen om dit te bereiken 
was de halvering van de productieseries voor bewerkingscentra met 
overcapaciteit. Hoewel door deze maatregel de machines vaker worden 
omgesteld, leek dit toch verstandig, omdat bij de huidige marktvraag deze 
bewerkingscentra structuree1 meer capaciteit hebben dan nodig is om de 
gevraagde orders te bewerken. Meer omsteltijd gaat hier dus niet ten koste 
van de omvang van de gevraagde productie per peri ode. Hij had de 
overtollige capaciteit natuurlijk ook kunnen aanwenden om werk te 
verzetten aan orders die nog niet op korte termijn geleverd hoeven te 
worden. Maar dit zou slechts tot hogere voorraden lei den. Nog liever ziet 
hij kaartende werknemers in zijn fabriek. De overtollige capaciteit heeft hij 
nu voor een dee I benut voor het extra omstellen van de machines bij de 
kleinere productieseries. Daardoor is zowe1 de gemiddelde investering in 
onderhanden werk als die in tussenvoorraden gehalveerd. Bovendien is de 
gemidde1de wachttijd van de orders voor het navolgende 
bewerkingscentrum aanzienlijk afgenomen. De fabrieksdirecteur is dan ook 
dik tevreden. 
Wie schetst zijn verbazing als zijn controller hem een negatief financiee1 
maandresultaat presenteert. Zijn berekeningen geven aan dat de kosten per 
geproduceerd product hoger zijn dan begroot. De fabriek heeft de 
afgelopen maand als gevolg van de kleinere series meer gekost en toch niet 
meer geproduceerd. De fabrieksdirecteur reageert geprikkeld. 'Wat heb ik 
aan deze bedrijfseconomische onzin? Waarom vind ik de vermindering van 
de investeringen in voorraden niet terug in het financiele maandresultaat? 
Bespaar me voortaan je economische resultaatberekeningen zolang je de 
realiteitswaarde ervan niet kunt aantonen'. 
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De mij toegemeten tijd wil ik benutten om u duidelijk te maken waar de 
oorzaken Iiggen van de tekortkomingen van de 'klassieke' bedrijfseconomie 
in bedrijfskundige besturingssituaties. Omdat het heden is te begrijpen 
vanuit het veri eden, schets ik eerst de historische ontwikkeIing van de 
bedrijfseconomie in Nederland. Daama geef ik in hoofdIijnen een beeld 
van de ontwikkeIing van de Management Accounting in de Verenigde 
Staten. In het tweede deel van deze rede zal ik mijn visie op de 
ontwikkeling van een bedrijfskundige bedrijfseconomie uiteenzetten. 

2. De ontwikkeling van de Bedrijfseeonomisehe Wetensehap in 
Nederland 

De bedrijfseconomie wordt in Nederland beschouwd als een deelgebied 
van de Economische Wetenschappen, waartoe onder andere ook de 
econometrie en de algemene economie worden gerekend. Het kenobject 
van de Economische Wetenschappen is het 'economisch handelen' dat 
nader wordt omschreven als het menselijk keuzehandelen gericht op het 
bereiken van een maximaal nut met altematief aanwendbare, doch schaars 
beschikbare middelen. De bedrijfseconomie richt zich in het bijzonder op 
keuzevraagstukken van economische aard die zich binnen een organisatie 
voordoen. 

De wortels van de wetenschappelijke beoefening van de bedrijfseconomie 
in Nederland blijken zich te bevinden binnen de poorten van een 
Technische Universiteit. Prof J.G.Ch. Volmer aanvaardde in 1909 een 
leeropdracht aan de Technische Hogeschool Delft in 'de bedrijfsleer en het 
boekhouden'. Pas een viertal jaren later opent de 'Nederlandse Handels 
Hogeschool' (de huidige Erasmus Universiteit) haar poorten. Een 
hoogleraar in de Bedrijfseconomie aan een Technische Universiteit is, 
zoals u ziet, een vertrouwd fenomeen. De ontwikkeling van de bedrijfs
economie heeft zich, vanaf dit prille begin tot op heden, in grote lijnen 
langs twee uiteenlopende wegen voltrokken. Schreuder heeft dit in zijn 
oratie uitgewerkt [1]. 

Theoretiseh eeonomisehe riehting 
De ene ontwikkelingsweg is sterk theoretisch getint en neemt de 
economische theorie als uitgangspunt. In deze visie staat het 'economisch 
principe' centraal bij het economisch rationeel handel en. Volgens dit 
principe zal de mens er steeds naar streven om een door hemlhaar gewenste 
uitkomst met een minimum aan 'middelen' te verkrijgen. Dit principe is 
dageJijks waameembaar binnen de Universiteit. Op een Paar uitzonderin
gen na proberen onze studenten met een minimale inspanning een krappe 
voldoende te scoren voor hun tentamens. Dit economisch rationeel gedrag 
verklaart deels het geringe slaagpercentage voor de meeste tentamens die in 
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het eerste studiejaar voor de eerste maal worden afgelegd. Het even
wichtspunt tussen inspanning en resultaat ligt op de Universiteit blijkbaar 
op een wat hoger niveau dan men gewend was in het VWO-onderwijs. 
Hetzelfde economisch rationele gedrag staat er borg voor dat de meesten 
zich wat meer inspannen bij de tweede poging. Wie dan nog niet slaagt, 
heeft echt geen aanleg voor economie. 
Tot zover de illustratie van de werking van het economisch principe. 
Op basis van dit principe en enkele andere axioma's uit de economische 
theorie komt de bedrijfseconomie, via deductie op een hoog abstractie
niveau, tot verklaringen van de economische verschijnselen in een organi
satie. Een uitgesproken resultaat van deze ontwikkeling zijn de theorieen 
van de 'Amsterdamse School' met Limperg en Van der Schroeff als 
leermeesters. Op basis van theoretisch inzicht deden de beoefenaren van 
deze bedrijfseconomische school normatieve uitspraken over een 
economisch juist beslissingsgedrag. In de bedrijfseconomische handboeken 
van vandaag zijn hun uitgangspunten nog steeds terug te vinden. Ik denk 
hier in het bijzonder aan de leer van de economische vervangingswaarde. 

Praktisch georienteerde ontwikkeling 
De andere ontwikkelingsweg is meer op de praktijk georienteerd. De 
complexiteit van de besturing van een ondememende organisatie vraagt om 
analyse en ordening van de vele verschijnselen, die zich daarbij voordoen, 
teneinde inzicht te krijgen in de samenhangen. De langs inductieve weg 
verkregen verklaringen zijn slechts werkhypothesen, die nog getoetst 
moeten worden op algemene ge1digheid. Situaties in organisaties zijn 
echter moeilijk onderling vergelijkbaar en in de tijd sterk aan 
veranderingen onderhevig. Vele bedrijfseconomische theorieen die langs 
deze weg zijn ontwikke1d, zijn het stadium van de werkhypothesen dan ook 
nimmer gepasseerd. Per specifiek besturingsprobleem zal moeten blijken of 
met de eerder verworven praktijkinzichten een bevredigende bedrijfs
economische oplossing kan worden aangereikt. Vooral de Rotterdamse 
Economische Faculteit werd tussen 1950 en 1970 gekenmerkt door deze 
pragmatische denkwijze. 

Herorientatie binnen de bedrijfseconomie 
De bedrijfseconomie zoals die vandaag aan de Nederlandse Universiteiten 
en hogere beroepsopleidingen wordt gedoceerd, is zowel uit toepassingen 
en uitwerkingen van de theoretische bedrijfseconomie samengesteld, als uit 
generalisaties van in de praktijk opgedane inzichten. Er is echter nog geen 
sprake van eenheid in de verscheidenheid. Onlangs is de discussie tussen de 
strenge theoretici en de pragmatici weer hoog opge1aaid. Vooral Traas [2] 
heeft een flinke knuppe1 in het hoenderhok gegooid. De klassieke 
bedrijfseconomie behoeft vol gens hem dringend een herorientatie op de 
praktische besturingsvraagstukken zoals die in concrete organisaties spelen. 

183 



Waarde en waardering van bedrijfseconomische informatie 

De bedrijfseconomie zal aanbevelingen moeten doen voor de besturing van 
een economische doelorganisatie en zal aan het beleid van deze 
organisaties inhoud dienen te geven vanuit een integrale beschou
wingswijze. Onderwerp van analyse moet het besluitvormingsproces zijn 
waarin het economisch aspect niet los gezien kan worden van sociale, 
technische, psychologische en maatschappelijke aspecten. Traas wil de 
bedrijfseconomie uit het slop van de abstracte theorie halen door de 
bestuurlijke vraagstukken van organisaties centraal te stell en. Dat Traas in 
zijn streven naar een bedrijfskundige ontwikkeling binnen de bedrijfs
economie zeker niet alleen staat, blijkt uit het disciplineplan uit 1983 van 
de gezamenlijke Economische faculteiten. Daarin wordt verbazing 
uitgesproken over de instelling van zelfstandige Bedrijfskunde faculteiten 
in Rotterdam en Groningen. De bestaande Economische faculteiten achtten 
een bedrijfskundige variant binnen de Economische faculteit een betere 
oplossing, niet in de laatste plaats in het belang van de eigen continuYteit. 
Kijkend naar het door Traas voorgestelde opleidingsprogramma voor deze 
'bestuurlijke' bedrijfseconomie, zie ik echter een doublure met de vierjarige 
doctorandus-opleiding in de bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit en 
de Rijksuniversiteit van Groningen, waar juist de economische, sociale en 
juridische aspecten een grote rol spelen. 

Ik wil nu met u buiten onze landsgrenzen kijken, in het bijzonder naar 
ontwikkelingen in de Verenigde Staten. 

3. De ontwikkeling van de Management Accounting in de Verenigde 
Staten 

Het vakgebied dat in de Verenigde Staten het meeste overeenkomt met de 
Nederlandse bedrijfseconomie wordt met de termen 'financial accounting' 
en 'management accounting' aangeduid. Beide maken dee I uit van de 
'business science'. In tegenstelling tot de Nederlandse bedrijfseconomie 
heeft dit vakgebied nauwelijks bindingen met het vakgebied 'economics'. 
Gezien de aard van mijn leeropdracht, beperk ik mij tot de Management 
Accounting. Het centrale thema van de management accounting is het 
meten, analyseren, interpreteren en rapporteren van economische waarden 
ten behoeve van de planning en beheersing van organisaties. De 
historische ontwikkeling van de management accounting in de VS is op 
voortreffelijke wijze door Kaplan beschreven [3]. Enkele hoofdlijnen uit 
zijn publicatie in The Accounting Review (1984) wil ik hier weergeven. 

'Cost Accounting' 
De toegenomen financiele risico's van de opkomende productiebedrijven en 
spoorwegbedrijven in het midden van de vorige eeuw, maakten een goede 
registratie en analyse van de financieel-economische situatie binnen de 
bedrijven noodzakelijk. Bij de spoorwegbedrijven werden reeds in 1870 
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cijfers gepresenteerd over de ontwikkelingen van de kosten per vervoerde 
ton/per mijl en de winst per dollar ornzet. De grote handelsmaatschappijen 
registreerden in 1890 per geografisch gebied de economische resuitaten, in 
detail gesplitst naar omzet per artikelgroep. In dezelfde tijd kende de 
Carnegie Steel Company een zeer gedetailleerd registratief systeem, 
waarmee per afdeling de directe materiaalkosten en arbeidskosten werden 
bewaakt. Carnegie vergrootte zijn marktaandeel door steeds te streven naar 
de laagste productiekosten per eenheid, waardoor zijn fabriek op volle 
capaciteit kon blijven draaien. Alleen een vermindering van de productie
kosten per eenheid ten gevolge van een betere productietechnologie was 
voor hem doorslaggevend bij het aanschaffen van nieuwe machines en 
installaties. 

De 'scientific management'-beweging, waartoe o.a. Taylor en Emerson 
gerekend worden, introduceerde door de technische taakanalyses, tijd- en 
bewegingsstudies, een kwantitatieve normstelling voor het verbruik van 
materiaal en arbeidstijd per eenheid product. Op basis hiervan kon men 
v66r de start van de feitelijke productie de directe kosten van een product 
begroten. 
Ret volgende probleem was de toerekening van de kosten van de machines 
en de organisatie aan de afzonderlijke producten. Reeds in 1901 publiceert 
Church in 'The Engineering Magazine' oplossingen om de leegloopkosten 
van machines te berekenen [4]. Ret idee om een vaste bezettingsgraad van 
de machinecapaciteit, de zogenaamde normale bezetting, te nemen als basis 
voor de berekening van de kosten van een machine-uur is in dezelfde tijd 
geboren. In 1887 verscheen er reeds een boek met de titel 'Factory 
Accounting', waarin de kostencalculatie in het dubbelboekhoudsysteem 
werd geYntegreerd [5]. De 'break-even' grafiek, waarin de relaties tussen de 
kostenontwikkelingen en de afzetvariaties worden afgebeeld, is ook al in 
publicaties uit 1904 te vinden. 

In 1923 publiceerde Clark zijn boek 'Studies in the Economics of Overhead 
Cost' [6], dat het uitgangspunt is gebleven voor de latere ontwikke1ingen in 
de 'cost-accounting'. Zijn beroemde uitspraak 'different costs for different 
purposes' karakteriseerde treffend de onzinnigheid van het zoeken naar de 
beste kostendefinitie. Om te kunnen meten moet je eerst nadenken over wat 
je wilt weten. Daarna kies je de economische maatstaven in termen van 
kostendefinities en de calculatiemethoden voor een economische analyse. 

Managerial control 
Naast de methode voor cost-accounting zijn er binnen de grote bedrijven 
methoden ontwikke1d voor 'managerial control'. Door groei en diversifi
catie van ondernemingen in het begin van deze eeuw ontstond de noodzaak 
deze op te delen in functionele afdelingen of in productgroepen. De 
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coordinatie van deze afdelingen door het topmanagement was slechts 
mogelijk met behulp van instrumenten als: 'Return on Investment' --calcula
ties, uniforme procedures voor de aanvraag van investeringsmiddelen, 
flexibele budgettering, winstverantwoordelijkheid en winstdeling voor het 
afdelingsmanagement en interne verrekenprijzen tussen de zelfstandig 
opererende afdelingen. Al deze methoden zijn in het begin van deze eeuw 
door grote organisaties zoals Dupont en General Motors tot ontwikkeling 
gebracht. In de vakliteratuur tussen 1930 en 1970, zijn hoofdzakelijk her
haalde beschrijvingen en verfijningen van deze oorspronkelijke ontwik
ke1ingen te vinden. 

Een uitzondering hierop vormt het vraagstuk van de inves
teringsbeslissingen. De 'discounted cash flow' benadering werd rond 1960 
gemeengoed, zowel in theorie als in de praktijk. Na 1960 zien we in de 
vakliteratuur een golf van publicaties over de toepassing van kwantitatieve 
rekenmodellen ter ondersteuning van de planning en beheersingsprocessen 
in organisaties. De bijdrage daarvan aan de ontwikkeling van het vakgebied 
van de management accounting, blijft echter beperkt tot het ontwikkelen 
van instrumenten waarmee de reeds bestaande plannings- en beheersings
processen nauwkeuriger en sneller uitgevoerd kunnen worden. Terzijde 
merk ik op, dat van de recente stroom van publicaties over 'decision 
support systems' evenmin een wezenlijk vernieuwende bijdrage aan de 
ontwikkeling van de management accounting verwacht mag worden. 

Uitdaging aan de wetenschap 
Kaplan [7] laat zich, op basis van deze historische analyse, zeer kritisch uit 
over de geringe bijdrage van de huidige onderzoeksinstituten op het gebied 
van de management accounting. Het onderzoek is niet gericht op de 
bestuurlijke vraagstukken van de organisaties van vandaag. De 
onderzoekers beperken zich tot gestileerde modellen voor gewenst onder
nemingsgedrag (bijvoorbee1d de agency-theorie) die weinig praktische 
waarde hebben. De snelle veranderingen die zich voordoen in de huidige 
industriele organisaties maken volgens Kaplan, een hernieuwd onderzoek 
naar de toepasbaarheid van methoden en technieken uit de management 
accounting dringend noodzakelijk. Het Iijkt niet realistisch om te 
veronderstellen dat de methoden en technieken, die zijn ontwikkeld om een 
antwoord te vinden op de bestuurlijke vraagstukken van organisaties tijdens 
de eerste helft van deze eeuw, nog steeds geschikt zijn voor de 
hedendaagse industrieJe bedrijven. 

Ik onderschrijf deze opvatting van Kaplan en wil met een voorbeeld de 
problematiek illustreren. 
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De controller, die ik in het begin van mijn rede ten tonele heb gevoerd, doet 
een poging om op basis van de huidige bedrijfseconomische calculatie
methoden de directeur te overtuigen van zijn gelijk. Ik laat u zijn 
kostencalculatie, opgesteld vol gens de gangbare economische conventies, 
zien. 

Een partij van 100 eenheden vraagt een omsteitijd van 100 minuten en een 
bewerkingstijd van 500 minuten. Geheel in overeenstemming met de 
bedrijfseconomische theorie rekent de controller de overige kosten van het 
bewerkingscentrum toe aan de producten, op basis van de benodigde 
directe uren per product. Schematisch gaat dat als voigt: 
Bij een serie van 100 eenheden: 

Directe tarief prijs prijs 
uren per per per 

uur order stuk 

Arbeidskosten 100 min. 
500 min. f30 f300 f3 
=10 uur 

Overige kosten f60 f600 f6 

Totaal 10 uur f90 f900 f9 

Bij een serie van 50 eenheden: 

directe tarief prijs prijs 
uren per per per 

uur order stuk 

Arbeidskosten 100 min. 
+250 f30 f175 f3,50 
=5,83 uur 

Overige kosten f60 f350 f7 

Totaal 5,83 uur f90 f525 f10,50 

Aflevering van 100 eenheden in twee series van elk 50 eenheden resulteert 
in een 'efficiencyverlies' van f 150,-. 
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De directeur brengt daar tegenin dat hij door de kleinere series per peri ode 
niets extra heeft uitgegeven aan arbeidskosten voor omstellen en bewerken. 
Er is gebruik gemaakt van de overtollige arbeids- en machine-uren in de 
peri ode. Hij vraagt zich bovendien of waar de voordelen van een 
vermindering van de voorraden zijn gebleven. De controller bIijft hem een 
antwoord schul dig. De gangbare methoden voor de meting van het 
economisch resultaat zijn blijkbaar niet toereikend voor de evaluatie van 
logistieke beslissingen. Sterker nog, deze kunnen het management zelfs 
misleiden [8]. 
Ik kan zonder vee! moeite tientallen andere voorbeelden uit de 
administratieve praktijk aanhalen, die de prikkelende uitspraak van Kaplan 
[9] dat 'yesterday's accounting undermines production' overtuigend beves
tigen. De bedrijfseconomie he eft in het verieden een aantal methoden voor 
kostencalculatie en resultaatberekening ontwikkeld voor enkelvoudige 
beslissingssituaties. Voor complexe beslissingen in een dynamische omge
ving zijn deze niet zonder meer bruikbaar. Met de uitspraak van Clark 
'different costs for different purposes' wordt de bedrijfseconomisch 
gevormde functionaris het praktijkbos ingestuurd. 

4. Een bedrijfskundige herorientatie van de Bedrijfseconomie 

De zojuist geschetste impasse, waarin de ontwikkeling van de bedrijfs
economie zich bevindt, kan naar mijn mening worden doorbroken door een 
bedrijfskundige analyse van de bestuurIijke vraagstukken binnen organi
saties als uitgangspunt te nemen. De faculteit Bedrijfskunde biedt daarvoor 
een rijkere voedingsbodem dan een Economische faculteit. Voor de 
ontwikkeling van een bedrijfskundige bedrijfseconomische theorie is 
empirisch onderzoek noodzakeIijk in de diverse typen van organisaties in 
onze maatschappij. Via de inductieve weg kan een theorie worden 
ontwikkeld, waarin de economische aspecten een evenwichtige plaats 
innemen naast de vele andere bedrijfskundige aspecten. Een bedrijfs
kundige analyse met een dominantie van het economisch aspect, kan geen 
integrale oplossingen aanreiken voor de bestuurIijke vraagstukken in 
organisaties. 

In het nu volgend deel van mijn rede wi! ik deze steIIingname kort 
toelichten. 

Bedrijfskunde moet worden gerekend tot de 'toegepaste' wetenschappen. 
Ve!e wetenschappen bestuderen aspecten welke zich binnen organisaties 
afspelen. Het is een taak van de bedrijfskunde om uit de theorieen en 
modellen van deze monodisciplines, datgene te kiezen wat kan bijdragen 
tot overdraagbare kennis van, en inzicht in, het ontwerp- en besturings
proces van organisaties [10]. Bedrijfskunde is derhalve per definitie een 
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multi-disciplinaire wetenschap. De herorientatie van de 'klassieke' 
bedrijfseconomie aan de Economische faculteiten, die vol gens Traas moet 
lei den tot een 'bestuurlijke bedrijfseconomie', blijkt bij nadere analyse 
hetzelfde kenobject te hebben als de bedrijfskunde. Immers, hij stelt dat 
voor de toepassingsgerichte analyses het economische principe als 
exc1usief uitgangspunt moet worden losgelaten. De vraagstelling moet zijn, 
hoe in het besturingsproces van organisaties het economisch aspect in 
samenhang met andere relevante bedrijfsaspecten vorm krijgt. Voor de 
bedrijfseconomie moet het economisch aspect nog slechts een vertrekpunt 
zijn voor een 'integrale' beschouwing van aile re1evante aspecten bij 
bestuurlijke vraagstukken. Enigszins geforceerd houdt Traas wei vast aan 
'de dominantie van het economisch aspect' bij deze multi-disciplinaire 
aanpak. Dit nu lijkt mij tegenstrijdig. Een multi-disciplinaire analyse van 
bestuurlijke vraagstukken kan nimmer het monopolie zijn van de 
bedrijfseconomie. Men zal moeten kiezen uit twee mogelijkheden: 

1. De economische wetenschap als monodiscipline ontwikkelt theorieen en 
methoden waarmee het menselijk handel en in keuzesituaties kan 
worden verklaard. De bedrijfseconomie concentreert zich als deeldisci
pline van de economische wetenschap op de financieel-economische 
keuzeprocessen binnen organisaties. De afweging van het economische 
aspect tegen aspecten van sociale, technische of maatschappelijke aard 
laat men over aan de beslissers in de praktijk. 

2. De bedrijfseconomie gaat sam en met de bedrijfskunde. De economische 
wetenschap blijft een belangrijke bron van theorieen en methoden, 
waardoor men zich bij de ontwikkeling van een bedrijfskundige 
bedrijfseconomie laat inspireren. Een 'bestuurlijke bedrijfseconomie' 
zoals Traas die ziet, heeft geen eigen kenobject en derhalve geen 
bestaansrecht als zelfstandige wetenschappe1ijke (deel)discipline. Een 
'bedrijfskundige bedrijfseconomie' kan slechts door een regelmatige 
samenwerking in multi-disciplinair samengestelde teams tot ontwik
keling komen. Een facuIteit Bedrijfskunde biedt daartoe een uitstekende 
ge1egenheid. 

Theoretisch-economische orienta tie 
Schreuder [1] pleit voor het eerste aIternatief. De taak van de economische 
wetenschappen is, vol gens Schreuder, uitspraken te doen over 'de wijze 
waarop de meest efficiente vorm van voorbereiding en uitvoering van 
economische transacties in de maatschappij in principe kan worden gereali
seerd'. Bij de praktische politieke besluitvorming zal men met het econo
mische aspect rekening houden, hoewel dit ene aspect zelden bepalend zal 
zijn. Schreuder signaleert ontwikkelingen in de economische theorie, die 
de afstand tussen de economisch-theoretische richting en de meer praktisch 
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georienteerde bedrijfseconomie mogelijk kunnen overbruggen. Hij wijst 
erop dat het oorspronkelijke coordinatiemechanisme in een markteconomie 
de 'volkomen markt' was, waarbij door vrije prijsvorming de relevante 
informatie voor aBe deelnemers aan de ruiltransacties gelijktijdig beschik
baar is. Zodra dit marktmechanisme onvolkomenheden gaat vertonen, 
ontstaat er behoefte aan extra informatie in de vorm van afspraken over de 
voorgenomen handelingen van de betrokken dee1nemers aan de 
ruiltransacties. De prijzen geven het individu onvoldoende informatie bij de 
voorbereiding en uitvoering van deze transacties. Schreuder ziet het als een 
taak van de bedrijfseconomie zich in het bijzonder bezig te houden met 
'planning' als een marktvervangend coordinatiemechanisme voor het eco
nomisch rationee1 handelen van individuen. In zijn visie kan een organisatie 
worden gezien als een knooppunt van wederzijdse afspraken (contracten) 
over te leveren goederen en diensten, onder vooraf afgesproken 
voorwaarden (agency-benadering). Van het management wordt verwacht 
dat deze zodanige contracten tot stand weet te brengen, dat de doelen van 
de organisatie het beste worden gediend. Hoe het management deze 
verwachting dient waar te maken, is de essentie van het bestuurlijk 
vraagstuk. 
Door een sterke binding tussen de algemene economie en de 
bedrijfseconomie kunnen beide gebruik maken van een gemeenschappelijk 
analyse-kader. Voor de bedrijfseconomie heeft dit volgens Schreuder als 
voordee1 dat een theoretisch analyse-instrument benut kan worden. 
Anderzijds wordt de ontwikkelingsrichting voor de theoretische economie 
meer bepaald door, tijdens het praktijkgeorienteerd onderzoek, gebleken 
behoeften aan analyse-instrumenten. 

Bedrijfskundige orientatie 
Eyzenga [11] en Oonincx [12] de1en de opvatting van Traas dat de 
klassieke bedrijfseconomie geen toekomst meer heeft. Oonincx ziet een 
volledig samengaan van bedrijfseconomie, bestuurlijke informatiekunde en 
bedrijfskunde als een logisch gevolg van het centraal stell en van een multi
disciplinaire aanpak van bestuurlijke vraagstukken in organisaties. Hij kiest 
dus voor het tweede alternatief. Dat hij de bestuurlijke informatiekunde 
consequent plaatst naast de bedrijfskunde, vloeit waarschijnlijk voort uit 
een te beperkte opvatting van bedrijfskunde als wetenschappelijke 
discipline. Reeds in 1976 hebben Wortmann en ik gepleit voor de instelling 
van een studierichting bestuurlijke informatiekunde binnen een faculteit 
Bedrijfskunde, omdat de bestuurlijke vraagstukken daar centraal staan [13]. 
Het is daarom merkwaardig dat een vertegenwoordiger van de enige, 
voorlopig nog experimentele studierichting in de bestuurlijke informatie
kunde [14], achteraf constateert dat een bedrijfskundige discipline een 
betere basis vormt voor zo'n BIK-opleiding dan de bedrijfseconomische 
discipline. 
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Sterker nog, de bestuurlijke informatiekunde zal er (evenals de bedrijfs
kunde) toe bijdragen dat de bedrijfseconomie als zelfstandige discipline 
gaat verdwijnen, aldus Oonincx. Associaties met een voorspoedig groeiend 
koekoeksjong binnen het nest van de Economische faculteit zijn 
onvermijdelijk. 
Andere bedrijfseconomen [11] zien meer in een naast elkaar ontwikkelen 
van disciplines als bedrijfseconomie, organisatiekunde, accountancy, be
stuurlijke informatiekunde en bestuurskunde binnen een overkoepelende 
faculteit der Bedrijfswetenschappen. Dit is een minder vergaande variant 
van het tweede altematief. 

Dames en heren, het zal voor u geen verrassing zijn dat ik een voorstander 
ben van het tweede altematief: de ontwikkeling van een bedrijfskundige 
bedrijfseconomie, op basis van een multi-disciplinaire analyse van bestuur
lijke vraagstukken in organisaties. 

Technische Bedrijfskunde 
Op deze plaats wi! ik er op wijzen dat vooral het technisch ontwerpen, voor 
een praktische oplossing van het besturingsvraagstuk een grote rol speelt. 
Zowel bij het ontwerpen van samenwerkingsstructuren binnen organisaties, 
als bij het ontwerpen van instrumenten voor de besturing van die 
organisaties, zijn kwantitatieve analyses nodig om de randvoorwaarden op 
te sporen waarbinnen het ontwerp aan de gestelde functionele eisen kan 
voldoen. Het ontwerp kan betrekking hebben op de organisatie van 
materiele systemen zoals een fabricage-, transport- en opslagsysteem (lay
out, routing, capaciteitsafstemming, doorstroomsnelheid). Daamaast 
moeten ook de meer abstracte systemen voor planning en beheersing 
(geautomatiseerde informatiesystemen, beslissingsmodellen, besluitvor
mingsprocedures) worden ontwerpen. De aandacht die men in de faculteit 
Bedrijfskunde aan deze Technische Universiteit besteedt aan het leren 
ontwerpen, rechtvaardigt ten volle het gebruik van het adjectief 
'Technische' ter onderscheiding van de faculteiten Bedrijfskunde aan de 
Universiteiten te Rotterdam en Groningen, waar men studenten opleidt tot 
bedrijfskundig doctorandus. Deze laatsten zijn veel meer georienteerd op 
gedragswetenschappelijke disciplines en op managementvaardigheden. 
Overigens zien we in andere landen eenzelfde verschi! tussen de meer 
technisch georienteerde opleidingen voor 'industrial engineering' en de 
management gerichte opleidingen voor 'business administration'. 

5. Empirisch Onderzoek 

Bedrijfskunde is een nog jonge 'toegepaste' wetenschap, die niet kan terug
vall en op reeds gevestigde theorievorming over het ontwerpen en invoeren 
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van samenwerkingsstructuren en het ontwerpen en gebruiken van 
plannings- en beheersingsinstrumenten. 

Inzicht in de bedrijfskundige samenhang tussen de diverse verschijnselen 
die bij de ontwerp- en besturingsprocessen een rol spelen, kan hoofd
zakelijk door empirisch onderzoek verkregen worden. Naarmate de opge
dane kennis uit praktijkstudies meer generaliseerbaar kan worden gemaakt, 
naar die mate wordt de bedrijfskunde meer een wetenschap, aldus Daniels 
in zijn afscheidsrede [10]. Ik wil daar nog aan toevoegen, naarmate die 
wetenschap een grotere bijdrage kan leveren aan het oplossen van bestuur
Iijke vraagstukken van organisaties in onze maatschappij, in die mate 
maakt bedrijfskunde de opdracht van een 'toegepaste' wetenschap meer 
waar. Met Kaplan ben ik daarom van mening dat de wetenschappers in de 
bedrijfskunde niet op de universiteit moeten blijven zitten, doch op onder
zoek uit moeten gaan in de bedrijven. Zij zullen dan constateren dat dit 
bedrijfskundige werkterrein de laatste jaren drastisch is veranderd. Dit geldt 
in het bijzonder voor de industriele organisaties. Ik wil enkele van deze 
veranderingen kort toelichten. 

Veranderingen in de westerse industrie 
In de meeste westerse industrieen zien we gedurende de laatste twintig jaar 
een verschuiving optreden van seriefabricage van standaardproducten naar 
kleine productieseries voor producten die voldoen aan specifieke 
klantenwensen. De productieprocessen in de jaren zestig worden geken
merkt door een tekort aan productiecapaciteit. Aile aandacht van het 
management was gericht op mechanisatie van de processen en op verlaging 
van de fabricagekosten per eenheid product. De eindproducten konden 
zonder veel risico op voorraad worden gelegd om efficiente, grote fabri
cageseries mogelijk te maken. Modegevoeligheid van de producten was, 
evenals de technische vemieuwing, gering, waardoor jarenlang dezelfde 
productiewijze gehandhaafd bleef. Bij deze productiewijze was het 
belangrijkste concurrentiewapen een lage verkoopprijs. Deze laatste kon 
het beste worden bereikt door schaalvergroting en mechanisatie. Een 
maximale benutting van de schaarse productiecapaciteit was dan ook de 
belangrijkste maatstaf voor de prestatiebeoordeling van fabricage
afdelingen. De bedrijfseconomie was in die tijd sterk gericht op verdere 
verfijningen bij het berekenen (en arbitrair toerekenen) van standaardkosten 
per afdeling, per product of per order. 

In de jaren zeventig stagneert de groei van de economie. Concurrerende 
producten (o.a. uit Zuidoost Azie) overspoelen de Euromarkt. Deze produc
ten waren lager geprijsd, meer afgestemd op de diversiteit in klanten
wensen en bovendien van betere kwaliteit. Marktgericht ontwerpen en 
kwalitatief beter produceren werd de nieuwe opgave voor het management. 
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Nu, in de jaren tachtig, zien we een grote diversiteit aan producten van 
hoge kwaliteit bij een nauwelijks gestegen afzetvolume. De commerciele 
levensduur van deze producten is aanzienlijk korter dan voorheen. Een 
snelle opeenvolging van productvarianten en van geheel nieuwe producten 
(innovatie) is, bij de huidige concurrentie op een wereldwijde markt, een 
voorwaarde om te overleven. Voor het logistiek management betekent dit 
meer aandacht voor flexibiliteit in de goederenstroom. De markt
veranderingen moeten sne! gevolgd kunnen worden door het productie
proces. De leveringstijd wordt korter en het omstellen van de fabricage van 
het ene type product naar het andere is eerder regel dan uitzondering. 
Zonder een drastische reductie van de materiaalaanvoertijd, werkvoor
bereidingstijd, omsteltijd en bewerkingstijd zullen de kosten per geprodu
ceerde eenheid stijgen. Wie als producent van eindproducten wil overleven 
zal een snell ere en meer betrouwbare orderafhandeling moeten realiseren 
met een gelijktijdige verrnindering van voorraden en productiekosten [19]. 
We zien mede als gevolg hiervan een verschuiving optreden van zelJmaken 
naar inkopen van onderde1en en halffabrikaten. 
Bovendien zien we dat de functionaliteit van deze inkoopdelen toeneemt. 
Ik bedoe! hierrnee dat een onderdee! functies vervult die voorheen over vijf 
tot tien onderde!en waren verdeeld. Het gevolg hiervan is dat de inkoop
waarde een steeds groter dee! vorrnt van de economische waarde van de 
eindproducten. De methoden voor kostenbeheersing zijn echter nog hoofd
zake!ijk gericht op de fabricageafdelingen en nauwelijks op de inkoop
functie. 

De zojuist beschreven ontwikkeling geldt hoofdzakelijk voor de 
producenten van eindproducten. De toeleverende industrie voor onderdelen 
en halffabrikaten heeft vee! minder last van specifieke en snel wijzigende 
klantenwensen. Daar zien we een toenemende technologische kennis voor 
de procesbeheersing en investeringen in kostbare apparatuur om de veel 
nauwkeuriger maattoleranties aan te kunnen. De kosten van de standaard
componenten dreigen daardoor sterk te stijgen. Daarom zal in de 
toeleverende industrie de verhoging van de efficiency we! dominant 
blijven. Hier zien we een concentratie van kennis en capaciteit op de 
wereldmarkt om de kosten per eenheid te minimaliseren. Door deze 
ontwikkelingen neemt de onderlinge afhankelijkheid tussen toe!everende 
bedrijven en producenten van eindproducten toe. De logistieke organisatie 
is daardoor voor ve!e bedrijven een succesbepalende factor geworden. 

Logistiek management 
Vergelijkingen tussen ondernemingen in Europa, de Verenigde Staten en 
Japan laten opmerkelijke verschillen zien in logistieke prestaties: in het 
bijzonder het leveringgedrag, de voorraadkosten en de productie- en 
distributiekosten. Uit een onderzoek van de NEVEM bij elf Nederlandse 
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middelgrote ondernemingen blijkt dat er aanzienlijke verbeteringen zijn te 
bereiken door een doelgerichte beheersing van de goederenstroom [15]. 
Deze verbeteringen komen tot uiting in: 
• verrnindering in werkkapitaal; 
• jaarlijkse kostenbesparingen; 
• versterking van de marktpositie. 
De logistieke functie richt zich op de beheersing van de gehele 
goederenstroom: van leverancier van grondstoffen en onderdelen tot aan de 
klant. Verbetering van het logistieke proces heeft effect op de omzet, de 
kosten en de benodigde financieringsmiddelen voor de voorraden in het 
gehele traject. Bij een meer flexibele productiewijze kan het management 
zich niet meer beperken tot de afzonderlijke productieafdelingen. Aile 
schakels in de logistieke keten moeten gecoordineerd worden. Productie
management wordt ondergeschikt aan logistiek management. 
Om de logistieke doelstelIingen in een organisatie te kunnen realiseren zijn 
nieuwe beheersingsmethoden en technieken ontwikkeld zoals 'Manu
facturing Resources Planning', 'Kanban', en 'Base Stock Control' en 
'Optimized Production Technology'. Voor een overzicht van deze recent 
ontwikkelde methoden verwijs ik naar Wijngaard [16]. Beheersing van het 
tijdsaspect van de goederenstroom staat centraal bij deze methoden. Het 
economisch aspect heeft echter nog weinig aandacht gekregen [17]. Boven
dien botsen deze nieuwe methoden voor goederenstroombeheersing met de 
traditionele informatiesystemen voor kostenbeheersing, zoals de directeur 
in mijn voorbeeld ondervond. 

Voor de ondersteuning van de logistieke besluitvorming zullen aangepaste 
economische waarderingsprincipes en calculatiemethoden ontwikkeld moe
ten worden op basis van experimenten in het bedrijfsleven. Mijn collega's 
Bertrand en Wortmann hebben langs deze inductieve weg een belangrijke 
bijdrage geleverd aan een bedrijfskundige theorie voor het ontwerpen van 
systemen voor goederenstroombeheersing [18]. Ik beschouw het als mijn 
taak bij te dragen aan de ontwikkeling van economische waarderings
methoden en inforrnatiesystemen, die aansluiten op deze nieuwe inzichten 
in het ontwerpen van logistieke plannings- en beheersingssystemen. Door 
vergaande bezuinigingen op het universitaire onderzoeksbudget is contract
research met het bedrijfsleven een voorwaarde voor de door mij bepleitte 
empirische ontwikkeling van een bedrijfskundige bedrijfseconomie. 

6. Besluit 

Dames en Heren, ik heb u gewezen op tekortkomingen van de 'klassieke 
bedrijfseconomie' en heb een route uitgezet waarlangs deze uit het slop 
gehaald kan worden. Deze route voert door een moeilijk te begaan 
praktijkterrein. Daarbij kunnen we gebruik maken van de ervaring van vele 
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collega's in deze faculteit, waar sinds de oprichting in 1965 reeds veel 
empirisch onderzoek is verricht. Mijn voorganger Van der Enden heeft het 
grondwerk verricht. De door hem uitgewerkte waarderingsprincipes voor 
het economisch vergelijken van technische alternatieven volgens de 'geld
stroombenadering' [8], vormen een belangrijke inspiratiebron bij de ont
wikke1ing van een bedrijfskundige bedrijfseconomie. Echter, de belang
rijkste voorwaarde voor succes is en blijft de persoonlijke inzet van 
mensen. 

Bij velen waarmee ik dagelijks samenwerk constateer ik een grote bereid
heid om zich in te zetten. Deze bereidheid komt in belangrijke mate voort 
uit een innerlijke nieuwsgierigheid. Bevrediging daarvan compenseert 
gelukkig in voldoende mate de van tijd tot tijd frustrerende werk
omstandigheden aan de Universiteit anna 1987. Enthousiaste weten
schappers binnen de vakgroep Bedrijfseconomie en de faculteit Bedrijfs
kunde maken het mogelijk een voor de praktijk bruikbare bedrijfskundige 
bedrijfseconomie te ontwikkelen. Onze bedrijfskundige ingenieurs zullen 
deze bedrijfseconomische methoden toepassen bij het ontwerpen van coor
dinatiestructuren en beslissingsondersteunende informatiesystemen in de 
organisaties van morgen. Conflicten tussen fabrieksdirecteuren en hun 
controllers over de economische gevolgen van beslissingen kunnen dan 
voorkomen worden. 

Ik dank u voor uw aandacht. 
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