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Vertekeningen in budgetten: oorzaak, gevolg en probleemaanpak 

Jeroen Weimer 

Budgetten kunnen hun planningsfunctie voorbij schieten a/s ze vertekend zijn door ste/selmatige 

overschatting van kosten en onderschatting van opbrengsten. De controller behoort deze 

vertekeningen te herkennen a/s een gedragsaspect van budgettering en het management te 

adviseren over het wegnemen van de oorzaken. Naar aanleiding van een onderzoek onder 12 

budgethouders luiden de algemene aanbevelingen: hanteer een flexibele evaluatiestijl, stel 

budgethouders s/echts verantwoordelijk voor kos.ten die zij kunnen beinvloeden en vermijd een al te 

sterke koppeling tussen budgetresultaat en variabele beloning. 

De controller: analyticus en motivator 

De management control cyclus omvat de opeenvolging van plannings- en beheersingsactiviteiten 

ten behoeve van het bereiken van organisatiedoelstellingen op de korte tot middellange termijn (I 

to t 3 jaar). De primaire veranrwoordelijkheid van de controller is een effectief en efficient verloop 

van de management control cyclus in een organisatie, waarbinnen het budgetteringsproces een 

essentiele schakel vormt (zie figuur 1). In zowel praktijk als theorie is van oudsher veel nadruk 

gelegd op definancieel-technische aspecten van management control en daarmee budgettering. 

Het verschaffen van kwantitatieve gegevens over prestaties uit het verleden. kost- en 

verkoopprijscalculaties, het opstellen van het masterbudget en het uitvoeren van 

verschillenanalyses waren belangrijke onderdelen van de taak van de controller. Dat zijn ze nog 

steeds, maar de controllersfunctie is in de afgelopen jaren duidelijk verbreed. Hij is niet meer 

aileen de rekenaar en waakhond, maar tevens een volwaardig helper en kritisch klankbord. 

Gevraagd danwel ongevraagd adviseert hij het management bij het afleiden van tactische plannen 

uit de strategie, hij geeft richting aan het opstellen van operationele plannen en budgetten tegen de 

achtergrond van de gekozen tactiek en hij motiveert budgethouders om hun operationele doelen te 

halen. Deze functieverbreding brengt met zich mee, dat de gedragsaspecten van management 

control en budgettering steeds meer in de belangstelling komen te staan. Management control gaat 

niet meer uitsluitend over de verschaffing van financieel-economische informatie ten behoeve van 

de besluitvorming door het management, maar ook en vooral over gedragsbei'nvloeding: effectieve 
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control motiveert managers om organisatiedoelen te bereiken. Daarmee heeft de controller het er 

niet gemakkelijker op gekregen . Hij moet een vakkundig anal~1icus zijn. maar ook kennis en 

inzicht hebben omtrent menselijk gedrag in plannings- en beheersingssituaties . Ais hulpmiddel bij 

het aangaan van deze uitdaging worden in dit artikel enkele belangrijke gedragsaspecten yan 

budgettering als onderdeel van management control aan·de orde gesteld. 

FINANCIEEL-TECHNISCHE ASPECTEN 
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GEDRAGSASPECTEN 

Budgetteren 

Figuur 1. De management control cyclus. Gesloten pijlen wijzen op de volgordelijkheid 
van activiteiten; gestippelde pijlen stellen stuurmaatregelen v~~r. 

Aan de hand van drie functies van budgetten - planning, beheersing en motivering - wordt op 

grond van bestaand onderzoek een viertal vragen beantwoord over de gedragsaspecten van 

budgettering, waar de controller in de praktijk mee te Kampen heeft. Werken budgetten eigenfijk 

motiverend? Heeft de volgorde waarin budgethouders en het hogere management tot een 

goedgekeurd budget komen invloed op de motivatie en prestaties van budgethouders? In hoeverre 

is de haalbaarheid van een budget (de)motiverend en waar figt dan de balans? En wat voor effect 

heeft de evaluatiestijl van het hogere management op het gedrag van budgethouders? Gewapend 

met de antwoorden op deze vragen wordt vervolgens verslag gedaan van een onderzoek naar het 

budgetteringsgedrag van twee groepen van 6 budgethouders, waarbij het specifieke probleem van 
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Sfe/se/mafige verfekeningen in budgeuen centraal staat. Deze vertekeningen kunnen ontstaan 

doordat het onder bepaalde omstandigheden in het belang van de budgethouder - en indruisend 

tegen het organisatiebelang - is om opbrengstenbudgetten te onderschatten en kostenbudgetten te 

overschatten. Het onderzoek toont aan welke factorenleiden tot systematische schattingsfouten en 

hoe emstig de vertekeningen kunnen zijn. Elke organisatie is uniek: in de loop van het artikel 

worden aanbevel ingen van algemene strekking gedaan voor de wijze waarop de controller kan 

bijdragen aan een harmonieus samenspel van de plannings-, beheersings- en motiveringsfunctie 

van budgetten en hoe hij kan helpen voorkomen dat ze stelselmatige vertekeningen be\atten . 

Budgetten zijn plannings-, beheersings- en motiveringsinstrumenten 

Aan budgetten kunnen drie functies worden toegekend: planning, beheersing en motivering. 

Daarbij zijn planning en beheersing twee kanten van dezelfde medaille. Het is pas zinvol om een 

budget op te stellen (plannen), indien achteraf wordt bekeken in hoeverre het budget gehaald is en 

eventuele corrigerende maatregelen worden genomen (beheersen) . Op zijn beurt kan beheersing 

aileen plaatsvinden tegen de achtergrond van een plan: er moet tens lotte wei iets te beheersen zijn. 

Bij de financieel-technische kant van planning en beheersing, die hier verder niet aan de orde 

komt. gaat het bijvoorbeeld om de keuzen voor budgetteringssystemen (denk aan "zero-base 

budgeting" , " incremental budgeting" en "activity-based budgeting'') en om de aard van de · 

verschillen tussen budget en werkelijkheid die worden geanalyseerd oni eventueel bij te sturen 

(denk aan prijs-, efficiency- en bezettingsverschillen) . Maar welke inzichten zijn nu van belang 

voor de controller ten aanzien van de gedragsaspecten van budgettering? Of, om preciezer te zijn: 

hoe grijpt de motiveringsfunctie van budgetten in op hun plannings- en beheersingsfunctie? 

Plannen en motiveren: uitdagend budgetteren in de juiste volgorde 

Om te beginnen met het verband tussen plannen en motiveren : het stellen van doelen in een 

financieel-kwantitatief plan op de korte termijn (een budget) werkt op zichzelf al motiverend en 

leidt tot betere prestaties. Dit blijkt uit een studie van de onderzoekers French, Kay en Meyer bij 

General Electric Corporation. Zij concludeerden dat aanmerkelijke verbeteringen aileen 

gerealiseerd werden als specifieke doelstellingen met daarin concrete maatstaven voor 

tijdbesteding en beoogde resultaten werden geformuleerd. Hoeveel nadruk de manager in 
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functioneringsgesprekken met de budgethouder ook legde op de noodzaak tot verbetering. als dit 

niet werd vertaald in een specifieke doelstelling. leidde dit niet of namvelijks tot 

prestatieverbetering. De eerste aanbeveling voor controllers is dan ook eenvoudig. doch essentieel: 

zorg ervoor dat er gebudgeneerd wordt. 

Budgenen mogen dan op zichzelf motiverend werken. doet het ertoe in wei ke volgorde 

budgethouders en het hogere management tot een goedgekeurd budget komen: Volgens een 

gezaghebbend onderzoek van de psycholoog Stedr) is het anm-oord een volmondig ja. Het heeft te 

maken met het zogenaamde a5piratieniveau van de budgethouder: het persoonlijke doel dar hij 

v~~r zichzelf heeft gesteld ten aanzien van het gebudgeneerde kosten- of opbrengstenniveau dat 

hij voor elkaar denkt te kunnen boksen. Stedry toonde door middel van een experiment aan. dat 

budgethouders meer gemotiveerd zijn en beter presteren in termen van hoge opbrengsten en lage 

kosten als het hogere management hen expliciet vraagt naar hun aspiratieniveau, in vergelijking 

met de situatie waarin die vraag achterwege werd gelaten . Verder bleek dat de beste prestaties 

\verden geleverd als de budgethouders om hun aspiratieniveau werd gevraagd, nadat zij een eerste 

budgetvoorstel hadden ontvangen. Daarentegen werden de slechtste prestaties geleverd door de 

personen die daamaar werd gevraagd l'oordat zij een budgetvoorstel voor ogen hadden gekregen . 

De psychologische verklaring van dit verschijnsel is dat de budgethouders zich in het eerste geval 

de doelen volgens het budgetvoorstel eigen kunnen maken Cintemaliseren") en hun 

aspiratieniveau daarop kunnen afstemmen in het geval het budgetvoorstel daarvan afwijkt. Indien 

de budgethouder zich echter eerst bloot geeft en zijn aspiratieniveau vervolgens niet in 

overeenstemming blijkt te zijn met wat van hem wordt verwacht. kunnen demotivering en 

verminderde prestaties het gevolg zijn. De aanbeveling voor controllers: zorg ervoor dat budgenen 

in de juiste volgorde tot stand komen . 

Een derde belangrijk verband tussen de plannings- en motiveringsfunctie is het effect van de 

verwachte haalbaarheid van kostenbudgenen op het aspiratieniveau en de prestaties van de 

budgethouder. Het meest bekende onderzoek op dit gebied is dat van emeritus-hoogleraar 

Hofstede. Hijillustreerde de resultaten van zijn studie aan de hand van wat hier het BARN-schema 

wordt genoemd, dat is weergegeven in figuur 2. Op de verticale as is het kostenniveau afgebeeld. 

N staat voor het "norma Ie" kostenniveau , bijvoorbeeld een gemiddelde uit het verleden. B staat 

voor het budgetniveau, het kostenbudget voor een bepaalde periode. Aan de hand van het normale 

kostenniveau kan zo van moeilijk haalbare (B onder N) en gemakkelijk haalbare budgenen (B 

boven N) worden gesproken . Op de horizontale as is deze haalbaarheid afgebeeld, waarvoor 6 
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situaties zijn onderscheiden. Yoar elke situatie is vervolgens het aspiratieniveau (Ai \em1eld dat 

het budgetniveau tot gevolg heeft. alsmede het resultaat (R. de werkel ijke Kosten). Merk op dat in 

het BARN-schema A als een gevolg van B dient te worden afgelezen. in o\'ereenstemming met de 

genoemde bevinding van Stedry. 

Kosten
niveau 

B 

BAR 
/ 

/ 

/ 

x' 
/ 

// R 

-. N~~------~~--~~----------~----~ _ AR R /' 
_-x ...... < AR 
·· x · '· 

A 

B 

B 

B 

2 3 4 5 6 

Zeer gemakkelijk Zeer moeilijk 

Haalbaarheid van budgetten 

Figuur 2 Het effect van de haalbaarheid van het budgetniveau (B) op het aspiratie
niveau (A) en de prestaties (R) van de budgethouder vol gens Hofstede. 

De hoofdconclusie uit figuur 2 is dat de beste resultaten worden behaald bij moeilijk haalbare 

budgetten, maar dat de moeilijkheidsgraad binnen de perken gehouden moet worden . De ideale 

situaties zijn 3 en 4. Daarin is sprake van een uitdagend budget. dat leidt tot een resultaat dat onder 

het normale kostenniveau ligt (goed voor de organisat ie) en om en nabij gelijk is aan het 

aspiratieniveau (goed voor de budgethouder). Er zijn echter grenzen aan de aspiraties en resultaten 

die een ambitieus budget kan uitlokken . In situatie 5 vormt het budgetniveau geen leidraad meer 

voor de prestaties van de budgethouder en in situatie 6 leidt het tot frustratie; in het laatste geval 

heeft hij zelfs geen aspiratieniveau meer. Aan de andere kant zijn gemakkelijk haalbare budgetten 

eveneens ongewenst. In situatie I ligt het budgetniveau boven het normale kostenniveau. De 

budgethouder zal het budget niet erg uitdagend vinden en een hoger aspiratieniveau (lager dan de 

gebudgetteerde Kosten) vaststellen, dat echter boven het normale kostenniveau ligt. Het resultaat 
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(de werkelijke kosten) zal overeen komen met dit aspiratieniveau. Situatie:2 is alleszins 

. acceptabel. zij het dat de werkelijke kosten lager hadden kunnen liggen als het budget uitdagender 

was geweest. Tevens kunnen met behulp van het schema van Hofstede de beyindingen \·an de 

eerder genoemde French. Kay en Meyer \vorden genuanceerd: budgeneren motiveert. maar in het 

geval van een zeer gemakkelijke en zeer moeilijke haalbaarheid doet budgettering meer kwaad dan 

goed. De aanbeveling voor controllers : zorg ervoor dat budgenen uitdagend en daarmee 

motiverend zijn. maar zie erop toe dat budgethouders ze niet als een molensteen eryaren. 

Beheersen en motiveren: hanteer een flexibele evaluatiestijl 

De motiverende werking van uitdagende budgenen brengt de controller in een lastig parket. 

Blijkens figuur:2 worden budgetniveaus die tot de beste prestaties leiden. zelden gehaald. Yanuit 

een zuiver financieel-technische invalshoek roepen de negatieve budgerverschillen om 

corrigerende maatregelen. maar als gedragsaspect van budgenering kunnen (kleine) verschil1en als 

een normaal en gezond verschijnsel worden beschouwd. De budgetverschillen spelen een 

sleutelrol bij het verband tussen beheersen en motiveren. Met het oog op de gedragsaspecten van 

budgenering is de evaluatiestij I die door het hogere management wordt gehanteerd in het 

funclioneringsgesprek met de budgethouder dan ook van cruciaal belang. Het bekendste onderzoek 

op dil gebied is dat van de Harvard-hoogleraar Hopwood. Hij onderscheidt drie evaluatiestijlen en 

benoemt het effect daarvan op kostenbewustzijn. spanning op het werk. manipulatie van 

financieel-economische informatie en de relatie van de budgethouder met zijn superieuren en 

collega' s (zie figuur 3). 

"Budget- "Profit- "Non-

constrained conscious accounting 

style" style" style" 

Kostenbewustzijn Hoog Hoog Laag 

Spanningen op het werk Hoog Gemiddeld Gemiddeld 

Manipulatie van financieel-economische informatie Veelvuldig Weinig Weinig 

Relatie met superieuren Slecht Goed Goed 

Relatie met collega's Slecht Goed Goed 

Figuur 3: Het effect van evaluatiestijlen volgens Hopwood. 
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De manager die een "budget-constrained" stij I hanteert. richt zijn evaluatie primair op de mate 

waarin het budget gehaald is. Dit korte termijn criterium wordt benadrukt ten koste van aile 

mogelijke andere maatstaven en de budgethouder krijgt een negatieve beoordeling als de 

. werkelijke Kosten het budget overschrijden . Budgetgegevens worden zodoende ~p een rigide 

manier gebruikt . Bij de "profit-conscious" stijl worden de prestaties van de budgethouder 

geevalueerd op basis van de mate waarin hij de effectiviteit van de onder zijn 

veranhvoordelijkheid vallende organisatie-activiteiten weet te verbeteren in relatie tot de lange 

tem1ijn doelstellingen. Hierbij telt vooral de inspanning die de budgethouder zich get roost om de 

Kosten over diverse tijdvakken te reduceren. Budgetgegevens worden op een flexibele manier 

gebruikt. waarbij de werkelijke Kosten in enigjaar in het perspectiefvan de lange termijn worden 

geplaatst. Bij de "non-accounting" stijl spelen de budgetgegevens een ondergeschikte rol in het 

functioneringsgesprek. De gevoelsmatige inschatting van de wijze waarop en de mate waarin de 

budgethouder zijn werkzaamheden verricht, voert daarin de boventoon. 

De hoofdconclusie uit figuur 3 is dat de zowel de rig ide (" budget-constrained" ) als de flexibele 

C"profit-conscious") evaluatiestijl bijdragen aan een beter kostenbewustzijn dan de "non

accounting" stijl. De flexibele stijl verdient echter de voorkeur, omdat deze in veel mindere mate 

gepaard gaat met de onwenselijke gedragseffecten volgens figuur 3. De onderzoeksbevindingen 

van Hopwood maken tevens duidelijk dat het hanteren van de rig ide stijl een averechtse 

uihverking zal hebben op de motiverende werking van moeilijk haalbare budgetten volgens figuur 

2. Immers, als de budgethouder in situatie 3 of 4 na afloop van de budgetperiode uitsluitend op 

basis van het korte termijnplan wordt beoordeeld en daarom vermanend wordt toegesproken, zal 

hij zich in de volgende periode wei hvee keer bedenken om zich aan een ambitieus budget te 

conformeren. Verwacht mag worden dat hij zal pogen op te schuiven naar situatie I of2, hetgeen 

verminderde prestaties tot gevolg kan hebben. De "profit-conscious" stijl is geschikter om het 

samenspel van de beheersings- en motiveringsfunctie van budgetten harmonieus te laten verlopen. 

De aanbeveling voor controllers is dan ook om er vanuit hun adviesrol toe bij te dragen dat 

managers budgetgegevens flexibel hanteren tijdens functioneringsgesprekken en de werkelijke 

kosten in enigjaar als onderdeel zien van een proces dat zich op de lange termijn afspeelt. 
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"Spannende" budgetfuncties: het probleem van stelselmatige vertekeningen 

De evaluatiestijl van het hogere management is een voorbeeld van een factor die kan leiden tot het 

specifieke probleem van stelselmatige vertekeningen in budgetten . Zo heeft het hanteren van de 

rigide stij I naar verwachting tot gevolg dat de budgethouder het kostenbudget zal overschatten en 

het opbrengstenbudget zal onderschatten . Deze vertekeningen ondermijnen de planningsfunctie 

van het budget en kunnen. zoals hiervoor is aangegeven. verminderde prestaties tot gevolg hebben. 

Weliswaar kan ook worden gesproken van stelselmatige vertekeningen bij de aanbeveling om 

moe ilijk haalbare budgetten op te steJlen, maar het principiele argument om de spanning: met de 

planningsfunctie daarbij als een gegeven te aanvaarden, is dat van dergelijke budgetten een 

motiverende en prestatieverhogende werking uitgaat. Het is zaak voor de controller om inzicht te 

hebben in de factoren die aanleiding geven tot systematische onderschatting van opbrengsten en 

overschatting van kosten door budgethouders en het management te adviseren over het wegnemen 

\"an de oorzaken. 

Om een idee te krijgen van de factoren die vertekeningen uitlokken en de grootte van de 

schattingsfouten te kwantificeren. heb ik als onderdeel van mijn college " Behavioral aspects of 

Budgeting" voor de opleiding to t MBA-executive aan de TSM Business School een onderzoek 

uitgevoerd onder de aanwezige deelnemers. die in hun dagelijkse praktijk allen budgethouder zijn . 

Daarbij zijn drie mogelijke vertekeningsfactoren in ogenschouw genomen: de evaluatiestijl van het 

hogere management, de b6nv loedbaarheid van Kosten waarvoor de budgethouder 

verantwoordelijk is gesteld en de mate waarin het variabele deel van het salaris van de 

budgethouder afhankel ijk is van het budgetresu Itaat. 

De groep bestond uit 20 personen. die bij uiteenlopende organisaties werkzaam zijn . Daaruit 

werden allereerst twee groepen van 6 deelnemers willekeurig gekozen . Elk van deze 12 

groepsleden kreeg een korte situatie-omschrijving voorgelegd, waarin zij werden voorgesteld als 

verantwoordelijke voor zowel opbrengsten als kosten van een bedrijfsonderdeel van een fabrikant 

van sportartikelen. Volgens de omschrijving zijn de budgethouders tijdens een informeel overleg 

met het financiele directielid zojuist een eerste budgetvoorstel overeen gekomen (in de Stedry

volgorde), dat er als voigt uit ziet (bedragen x f 1.000): 
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Opbrengstenbudget 6.000 (gemakkelljk haalbaar) 8.000 (moeilijk haalbaar) 

Kostenbudget 5100 (moeilijk) 6.800 (moeilijk) 

5400 (gemakkelijk) 7.200 (gemakkelijk) 

De opbrengsten voor het komende jaar zijn moeilijk te ramen vanwege de grilligheid van de markt 

en de breedte van het assortiment sportartikelen . De totale Kosten kunnen accurater worden 

geschat: op basis van het verleden varieren ze van 85% (moeilijk haalbaar) tot 90% (gemakkelijk 

haalbaar) van de totale opbrengsten. waardoor de bovenstaande cijfers ontstaan (bijvoorbeeld 85% 

:- 8.000 = 6.800). 

Dan doet zich volgens de omschrijving een belangrijke gebeurtenis voor: het zinende directielid 

maakt bekend met vervroegd pensioen te gaan en vervangen te zullen worden. Een van de eerste 

taken van het nieuwe directielid zal zijn om de budgetten voor het komende jaar definitief en 

formeel goed te keuren. Hij is een oude bekende van het bedrijf: de verwachting is dat hij een 

aantal veranderingen zal aanbrengen in het huidige budgetteringssysteem. In de situatie

omschrijving komen deze veranderingen overeen met de drie genoemde vertekeningsfactoren. De 

eerste groep van 6 budgethouders ontving een omschrijving volgens welke het nieuwe directielid 

een rigide evaluatiestijl hanteert (in tegenstelling tot het zinende lid , dat een flexibele stijl 

aanhangt ). waarbij de inkoopacti\'iteiten van elk bedrijfsonderdeel worden gecentraliseerd 

(waardoor de budgethouder in kwestie nauwelijks meer invloed kan uitoefenen op de 

inkoopkosten ) en het variabele deel van het salaris van de budgethouder sterker dan voorheen 

wordt gekoppeld aan het budgetresultaat. De tweede groep van 6 budgethouders kreeg een 

omschrijving waarbij de veranderingen precies omgekeerd waren; een nieuw directielid met een 

flexibele evaluatiestijl, meer invloed van de budgethouder op de inkoopkosten door decentralisatie 

en een minder sterke koppeling tussen budgetresultaat en variabele beloning. 

Elk lid van beide groepen kreeg de opdracht om onafhankelijk van elkaar en uitgaande van het 

eerste budgetvoorstel (de Stedry-volgorde) een opbrengsten- en kostenbudget in te leveren, dat zij 

ter goedkeuring aan het nieuwe directielid zouden presenteren als zij in de omschreven situatie 

verzeild zouden raken . De andere 8 cursisten kregen de opdracht om aan de hand van een aantal 

schriftelijke vragen een kwalitatieve voorspelling te doen over het effect van de drie 

vertekeningsfactoren op de accuratesse van de budgetten. Zij verwachtten dat de combinatie van 

een rigide evaluatiestij I, relatief minder invloed op Kosten en een relatief sterke koppeling tussen 

budgetresultaat en variabele beloning zouden leiden tot onderschatting van opbrengsten en 
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overschatting van kosten. In het onderstaande overzicht zijn de gemiddelden weergegeven van de 

kosten- en opbrengstenbudgetten. zoals die door de t\",ee groepen van 6 budgethouders zijn 

inge leverd. 

"Normaal" Budgethouders Budgethouders 

groep 1 groep 2 

Gemiddeld opbrengstenbudget 7.000 6.516 7.350 

Gemiddeld kostenbudget 6.125 (87,5%) 5.790 (88,9%) 6.367 (86.6%) 

De referentiepunten voor schattingsfouten zijn de " norma Ie" opbrengsten- en kostenbudgetten. die 

precies in het midden liggen van de opbrengsten en kosten volgens het eerste budgetvoorstel. De 

voorspelling van de cursisten kwam volledig uit. In het schema is te zien dat de budgethouders uit 

groep 1 het opbrengstenbudget een stuk lager (6,9%) inschatten dan wat normaal gesproken 

haalbaar is en tevens een conservatieve keuze maakten ten aanzien van de gebudgetteerde kosten 

(1.4 procentpunten boven het norma Ie kostenniveau) . Beperkt tot het kostenbudget doet dit sterk 

den ken aan situatie 1 in figuur 2. Dit in schril contrast met de tweede groep budgethouders, die de 

meetlat voor zichzel f voor zowel het opbrengsten- (5% boven het normale niveau) als het 

kostenbudget (0.9 procentpunten onder het normale niveau) hoog legden. Deze uitkomst vertoont 

gelijkenis met situatie 3 in figuur 2. Door middel van een statistische toets is later vastgesteld dat 

de gemiddelde opbrengsten- e'n kostenbudgetten de twee groepen significant van elkaar 

onderscheiden. Omdat het verschil in de informatie die de twee groepen ontving uitsluitend 

betrekking had op de drie vertekeningsfactoren, kan uit het onderzoek worden geconcludeerd dat 

die factoren bijdragen aan stelselmatige onderschatting van opbrengsten en overschatting van 

kosten. 

Bij de nabespreking bleek het niet een afzonderlijke factor, maar vooral de combinatie van 

evaluatiestijl, be"invloedbaarheid van Kosten en beloningsstructuur te zijn, die de systematische 

vertekeningen veroorzaakten. De afsluitende aanbeveling voor controllers is dan ook om erop toe 

te zien dat het motiverende en prestatieverhogende effect van een flexibele evaluatiestijl wordt 

versterkt door budgethouders verantwoordelijk te stellen voor kosten en opbrengsten die binnen 

hun invloedssfeer vallen en zorg te dragen voor een bescheiden koppeling tussen budgetresultaat 

en variabele beloning. 
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