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Voorwoord 

Dit rapport is een samenvatting van een literatuur onderzoek naar de 

mogelijkheden van kostenbeheersing bij autonome groepen van werknemers 

in bedrijfsorganisaties. 

Als argument tegen decentralisatie van beslissingsbevoegdheden in een 

bedrijfsorganisatie wordt weI aangevoerd,de kans dat er suboptimalisatie 

gaat optreden. 

Met andere woorden de beslissingen van de verschillende autonome groepen 

zijn niet op elkaar afgestemd of zijn zelfs tegenstrijdig. Daarom wordt 

in dit onderzoek ook nagegaan of door middel van een adequate bedrijfs

signalering een coordinatie van de beslissingen gerealiseerd kan worden. 

De rechtvaardiging voor deze publikatie berust op de hypothese dat dit 

onderwerp de interesse heeft van bedrijfskundigen. 

drs. J.A.M. Theeuwes 



1. Inleiding 

1.1. !~~~~:~~~~~~_!~_~~!~~~~!~ 
In de hedendaagse beschouwingen over organisaties 
duikt steeds weer het idee van autonome werknemers 
-of groepen werknemers- OPe De achtergronden, van 
waaruit dit idee naar voren komt, lopen sterk uit
een. 

In de eerste plaats z~Jn er de sociaal-psycholo
giache argument en. Deze komen er in het algemeen op 
neer, dat gesteld wordt, dat mensen bepaalde behoe£
ten hebben, waaronder de behoefte aan het dragen van 
verantwoordelijkheid, aan bepaalde bevoegdheden om 
te beslissen, enz. De bevrediging van deze behoeften 
gee£t het individu een zekere satisfactie. Het ge
bruik van deze kennis in bedrij£ssituaties kan in
strumenten leveren om individuen te motiveren naar 
een hoge productiviteit te streven.(1) 

In de tweede plaats zijn er de systeemtheoretische 
argument en. Deze argumenten worden vooral ontleend 
aan Ashby's "Law of requisite variety". (2). Kort 
gezegd komt deze wet erop neer, dat een systeem 
een bepaalde gevarieerdheid (variety) in de input 
aIleen tot de gewenste output kan transformeren als 
het systeem over tenminste evenveel variety beschikt 
als de input. 
In bedrijfssituaties betekent dit, dat er niet te 
veel voorschriften mogen zijn, omdat anders de systeem
variety tot beneden de inputvariety daalt. 

In de derde plaats zijn er de ideologische argument en. 
Deze argumenten doen een beroep op menselijke normen. 
Voorbeelden van deze argumenten worden b.v. gevonden 
in doelstellingen van vakorganisaties (3) en bij 
Schouten (4)= If •••• mensen worden niet aIleen beschouwd 
als stukken hout; ze worden ook als zodanig behandeld • 
••• Je kunt je afvragen hoe het komt dat sommige mensen 
••• andere mensen als stukken hout kunnen opvatten en 
dienovereenkomstig behandelen. Waar halen ze het recht 
vandaan li • 

Ben vierde argument wordt vaak in de bedrij£sekono
mische literatuur genoemd. Naarmate een organisatie 
groeit, worden de informatiekanalen -van basis naar 
top- langer en neemt de tijd, die ligt tussen meting 
en regelende aktie, toe. Daarbij komt, dat het voor de 
topleiding vrijwel onmogelijk wordt de zeer talrijke 
beslissingen zelf te nemen.(5) Het delegeren van be~ 
slissingsbevoegdheden (decentralisatie) wordt hier als 
oplossing genoemd. 

2. 



1.2. g~~~~~~~~~~~~!!~~ 
Naast argumenten voor autonomie staan de beschou
wingen over organisatietypen met betrekking tot 
de organisatie van het werk. We onderscheiden twee 
polen op een kontinuum; het zogenaamde mechanische 
of burokratische- en het organische type. 

1.2.1. ~~~_~~~~~~!~~~~_~lE~ 
Het mechanische type komt overeen met een buro
kratische organisatievorm. Kenmerkend is hier 
o.m., dat voor elke persoon en/of afdeling, als-
ook voor het produktiesysteem als geheel, de taken 
nauwkeurig zijn vastgelegd en operationeel zijn 
gedefinieerd. Daaruit volgt dat alle eventuele aan
passingen aan veranderlijke impulsen uit de omgeving 
slechts binnen het gegeven strakkestruktuurschema 
en binnen een beperkte vooraf gedefinieerde varie
teit van operationele mogelijkheden kunnen worden 
verwerkt. 
In hoofdzaak kent de burokratie hiertoe drie typen 
van aanpassingstechniek of aanpassingsstrategie: 

1) de z.g. "timing", d.w.z. het reguleren van de 
hoeveelheden te produceren waarde per tijdseen
heid 

2) de z.g. "routingfl, ofwel het verdelen van te pro
duceren waarde over meerdere produktielijnen 

3) de "prcduktievariabiliteit" ofwel het inbouwen 
van de potentiele kapaciteit van personen en af
delingen om meerdere vooraf gedefinieerde taken 
te kunnen verrichten. (16) 

. March en Simon voegen nog een element toe. Zij stellen 
als hypothese, dat "de niet beoogde gevolgen van het 
behandelen van individuen als machines in feite het 
verder gebruik van het machinemodel in de hand werken".(11) 
De idee van de machine staat centraal in het bur okra
tisch model: alle werkzaamheden in een organisatie 
zijn te programmeren, zoals een machine te programme-
ren is. Ook individuen worden als machine behandeld. 
De organisatieleiders ontwerpen procedures die door 
hen geanticipeerde gevolgen hebben. Naast deze ge
anticipeerde gevolgen staan ook niet-geanticipeerde 
gevolgen. Konform het machinemodel wordt hierop ge
reageerd met nieuwe procedures, waarmee de kring 
gesloten is. 

geanticipeerde 
gevolgen 

aanwenden van het 
machinemodel 

niet- geantici
peerde gevolgen 

figuur 1. De vicieuze cirkel van het machinemodel 



1.2.2. ~~!_~~~~!~~~~_~lE~ 
Het organische type onderscheidt zich van het me
chanische- of burokratische type door het uiterst 
belangrijke feit dat het, naast de relatief enge 
operationele speelruimte binnen een overigens sta
tionaire struktuur, beschikt over eigenschappen om 
de struktuur zelf te wijzigen. Het organische type, 
of kenmerken daarvan, zal men derhalve in het alge
meen daax aantreffen, waar het produktiesysteem zich 
moet handhaven in een op onvoorspelbare wijze veran
derende omgeving. 
Aan de organisatie worden hoge adaptieve eisen gesteld, 
terwijl de vereiste operationele kennis met betrekking 
tot de optimale produktietechniek relatief onvolledig 
is. 
Men kan stellen, dat het burekratische type gebaseerd 
is op de vooronderstelling, dat de uitwiBselingskon
dities met de institutionele externe omgeving, zeals 
inkoop, verkoop, kapitaal en arbeidsmarkt, beinvloed 
door de konjunktuur, technologie en konkurrentiever
houdingen - relatief onveranderlijk zijn. De omstan
digheden stimuleren de ontwikkeling van een strak 
geprogrammeerd en gespecialiseerd produktiesysteem, 
waarbij de kansen op interferentie in dit vlak, gezien 
de institutionele stabiliteit, betrekkelijk gering 
zijn. (16). Dit leidt wellicht tot de voor de hand 
liggende konklusie, dat een analyse van de mate van 
"uncertaincy", "variety", of de stabiliteit van de 
omgeving zoals b.v. Emery en Trist in "Ideaal-typenlt 
hebben gedaan (18) voldoende is om te beslissen van 
welke type de organisatie moet zijn. "Echter de par
tikuliere omstandigheden der werknemers zijn ondanks 
de (soms) veronderstelde "rust" allesbehalve stabiel: 
zij doorlopen stadia in beroeps- en burgelijk leven 
onder invloed waarvan de aard en het belang van hun 
behoefte zich wijzigen. Zij zijn als particulier op
genomen in een veranderend sociaal netwerk, dat op tal
loze wijzen kan interfereren met de eisen van het milieu, 
en vormen tenslotte lichamelijk noch psychologisch een 
stabiele eenheid" (16). "De veranderlijkheid en rela
tieve orivoorspelbaarheid van invloeden uit de omgeving ••• 
impliceren een kontinue kans op interferentie tussen 
inmiddels gewijzigde kondities en reeds in gang zijnde 
produktieve handelingen. Een stationair mechanische 
organisatiestruktuur zou een ontoereikend program van 
mogelijkheden bieden om de stroom vaninterferenties te 
reduceren. Daartoe is vereist dat het systeem niet 
aIleen in staat is gebruik te maken van operationele 
variaties, binnen overigens een zelfde struktuurschema, 
doch 66k van mogelijke struktuurwljzigingen. 



Konkreet betekent dit dat het systeem in staat is 
het stelsel van arbeidsverdeling en de inhoud van 
taken en funkties binnen een relatief korte tijd te 
wijzigen". (16) 

Vanuit dit gezichtspunt is het met het oog op de 
effektiviteit van de organisatie noodzakelijk aIle 
participanten invloed te geven op de struktuur van 
de organisatie. In het algemeen worden konflikten 
in de organisatie, tussen omgeving en subsysteem, 
individu en organisatie, opgelost door het gebruik 
van alternatieve gedragsmogelijkheden (speelruimte). 
In dit geval kan een te grote autonomiemet betrekking 
tot de output -de zogenaamde ext erne speelruimte
frustrerend werken. Het subsysteem heeft namelijk dan 
de mogelijkheid het konflikt of de interferentie over 
te dragen op volgende subsystemen. Indien de te grote 
autonomie wijd verbreid is in de organisatie veroor
zaakt de overdracht een dominosteen effekt. 
Ontbreekt de speelruimte dan kan een konflikt lange 
twee wegen worden opgelost: 

1) De partikuliere norm en of de interne normen van 
het subsysteem die voor een deel "schuld" zijn aan 
het konflikt, kunnen worden aangepast aan de reali
teit. "Man musz sich abfinden" of anders gezegd de 
dissonantie wordt omgezet in consonantie door norm
aanpassing (Cognitieve dissonantie-theorie van 
Festinger). . 

2) Ala er eenllkollektieve speelruimte" bestaat met de 
interferende omgeving, ontstaatde behoefte aan 
overleg om de speelruimte te gebruiken. (19) Dit 
laatste behoeftenige toelichting. 
Als de interne speelruimte is opgesoupeerd dan kan 
het konflikt nog worden opgelost door de output te 
wijzigen. De wijziging van de output heeft gevolgen 
voor een volgend sUbsysteem dat zijn input veranderd 
ziet. "Kollektieve speelruimte" wil nu zeggen: Het 
in gezamenlijk overleg bepalen van toe te stane wij
zigingen in de output-input kombinatie. Het gebruik 
van de kollektieve speelruimte zal optimaler worden 
naarmate de partners meer van elkaar afhankelijk zijn 
of anders gezegd ala de relatie reciprook of weder
kerig is (voor wat, hoort wat). 

1.3. Konklusies 

Het geheel leidt tot drie konklusiea met betrekking tot de 
autonomie die aan de individuele organisatieleden en sub
systemen gegeven wordt: 



1) Autonomie is gewenst om de organisatie zijn maxi
male aanpassingsvermogen te geven. 

2) De autonomie kan gegeven worden ala interne speel
ruimte, dat wil zeggen, dat de organisatieleden 
maximale vrijheid gegeven wordt in het subsyateem 
voor zover zij maar voldoen aan de aan hun gestelde 
outputeisen. 

3) De externe speelruimte, dat wil zeggen de bevoegd
heid de output te wijzigen, zodanig dat het gevolgen 
heeft voor de rest van de organisatie, wordt slechts 
kollektief gegeven. Het gebruik van de ext erne kollek
tieve speelruimte zal effektiever zijn naarmate de 
sUbsystemen meer van elkaar afhankelijk zijn. 

1.4. ~~!!~!~=~~~_!~~_~~!~~~~~~ 
Een moeilijkheid die blijft bestaan is, dat een defi
nitie van autonomie in de literatuur niet wordt gegeven. 
De vele omschrijvingen en impliciete definitiea leveren 
geen duidelijke bijdrage aan een eenduidige explicitering 
van het begrip autonomie. Omdat wij in dit rapport toch 
over autonome groepen praten, is het nodig dat wij het 
begrip autonomiet zoals wij dit hanteren, wat nader om
schrijven. 

Een groep personen heet autonoom ala zij in bepaalde 
situatiea de vrijheid heeft om een keuze te doan uit be
schikbare alternatieven, die als middel gebruikt kunnen 
worden, om een overeengekomen doel te bereiken. 

Deze werkdefinitie bevat een aantal belangrijke element en: 

- er wordt gesproken over autonomie van personen (en dus 
niet van b.v. machines). 

- de autonomie geldt slechts in bepaalde situaties, dus 
niet altijd. Zo kan een groep direkte arbeiders b.v. 
vrij zijn in het kiezen van de volgorde waarinorders 
behandeld worden, echter met de clausule dat spoedorders 
voor gaan. 

- er wordt een keuze gemaakt uit beschikbare alternatieven. 
De verzameling van aIle mogelijke alternatieven is dus 
beperkt. V~~r het maken van een gat in een plaat metaal 
is ponsen een alternatief. Ala in het bedrijf geen pons
machine aanwezig is, is ponsen geen beschikbaar alter
natief. 

6. 



- er wordt een overeengekomen doel nagestreefd. 
T.a.v. de keuze van dit doel is de groep dus niet 
vrij meer. De manier waarop de doelen worden vast~ 
gesteld kan sterk verschillen. Overleg tussen be
drijfsleiding en de groep verdient de voorkeur- (6). 

De werkdefinitie staat toe, dat de groep slechts over 
een beperkt aantal variabelen mag beslissen. De auto
nomie kan dan geoperationaliseerd worden naar het as
pekt waarover beslist mag worden, b.v. 

- autonomie t.a.v. de werkmethode 
- autonomie t.a.v. de eigen korte termijnplanning (7) 
- autonomie t.a.v. de kwaliteitskontrole 
- autonomie t.a.v. het onderhoud 

Ook in deze gevallen is de autonomie beperkt door de 
beschikbare alternatieven. 

De vraag in welke mate en op welke W~Jze de kosten, 
. die door de groep gemaakt worden, beheerst kunnen . 
worden en de vraag op welke wijze de bedrijfsekonomische 
signalering de beslissingen (keuzes) van verschillende 
groepen ka.n koordineren zijn het onderwerp van di t 
rapport. 

7. 



2. Beschrijving van het model van de organisatie 

Bij de verdere beschouwing gaan we er van uit dat de pro
duktieafdelingen op order produceren. Dat wil niet zeggen 
dat er geen verkoop vanuit een voorraad mogelijk zou zijn. 
De beperking gaat er alleen vanuit dat de produktieafde
lingen van een andere afdelingof een klant opdrachten 
krijgt. De veronderstelling is dat de produktieafdelingen 
geen invloed hebben op een eventuele eindvoorraad. De pro
duktieafdelingen zijn eenduidig afgebakende groepen. Een 
bepaalde order volgt een bepaalde weg langs een aantal 
groepen. De wegen kunnen verschillend zijn voor verschil
lende orders. Aan de materiaalstroom worden per groep een 
of meer bewerkingen uitgevoerd. 

Het bedrijf is te beschouwen als een geheel van groepen, 
die elk hun eigen inputs en outputs hebben. 

input --...... I011I'--__ ;---t .. ~ output 

figuur 2. Groepen als systeem 

Door het toekennen van autonomie of speelruimte wordt aan 
een groep de mogelijkheid gegeven een bepaalde varieteit 
in de inputs te verwerken tot een toelaatbare varieteit in 
de Qutputs.Een gedeelte van de varieteit in de inputs wordt 
niet toegestaan op het produktienivo. Het wordt als onge
wenst beschouwd.en daarom op hogere hierarchische nivo's 
teruggebracht tot vaste inputs voor de produktie b.v. inputs 
m.b.t. de financiering, CAO en huisvesting. 
Een tweede groep van inputs en outputs kunnen varieren ale 
de uiteindelijke output van de gehele produktieorganisatie 
aan bepaalde doelstellingen of outputspecifikaties moet vol
doen. In deze groep ligt het autonomiepotentieel voor de 
produktieafdelingen opgesloten. Voor een gedeelte kunnen de 
inputs en outputs van de sUbsystemen volledig vrijgelaten 
worden mits ze aan bepaalde doelstellingen per groep voldoen. 
De interne speelruimte van de groep wordt door deze input
output eisen bepaald. 
Het andere deel van de inputs en outputs moet in overleg 
tussen de verschillende subsystemen, rekening houdende met 
de totaaldoelstellingen, worden gespecificeerd. De hier be
doelde autonomiemogelijkheden worden de ext erne speelruimte 
genoemd. 
We veronderstellen dat de groep interne speelruimte heeft 
m.b.t.de werkmethode, het tempo, de korte termijnplanning, 
de aanschaf en onderhoud van gereedschap en onderhoud van 
machines. De doelstelling waaraan de groep moet voldoen met 
betrekking tot deze variabelen moet worden vastgelegd in 
budgetten. Met betrekking tot de inputs en outputs die van 
direkt belang zijn voor andere produktie-subsystemen is over-
leg noodzakelijk. Om de aktiviteiten v~~ groepen te ko-
ordineren bestaan er afspraken over de eisen, waaraan de 
output van een groep moet voldoen. 

8. 



Deze eisen kunnen op een groot aantal aspekten betrek
king hebben, b.v. kwaliteit, afleveringstijdstip, 
kosten enz. (8). 

De werkzaamheden van de groepen zullen gericht Z~Jn op het 
bereiken van de overeengekomen doelen. Om na te gaan of 
deze doelen ook bereikt worden, moet de output op een aan
tal variabelen gemeten worden en worden vergeleken met de 
aangelegde normen. Een waargenomen verschil kan voor de 
groep aanleiding zijn om haar aktiviteiten aan te passen 
in een richting die het halen van de normen bevordert. 
Dit mechanisme heeft voornamelijk betrekking op de interne 
speelruimte. 

input J output 
4 -I 

terugkpppe-L--~-...1 ting 
ling 

verschil norm 
of 

Fig.3. De terugkoppeling 

Het model, dat hier geschetst is voor de verschillende 
subsystemen, kan ook voor de hele produktieafdeling ge
hanteerd worden m.b.t. de outputspecifikaties die aan de 
hele produktieafdeling zijn gesteld. Dit is aIleen zinvol 
als deze specifikaties niet toegewezen kunnen worden aan 
de verschtllende subsystemen. In feite wordt hiermee dan 
indirekt de effektivi tei t van het gebruik van de 'lkollek
tieve speelruimte" gemeten. (zie figuur 4) 

De normen en metingen die in dit rapport worden beschreven 
zullen beperkt blijven tot bedrijfsekonomische variabelen. 
Het bedrijfsekonomische signaleringssysteem moet aan de vol
gende voorwaarden voldoen: 

- het moet de hoger gestelde doelstellingen kunnen vertalen 
in meetbare normatieve informatie voor zover die relevant 
is voor de besturingsmogelijkheden op het produktienivo. 

- het moet de grerizen van de interne speelruimte "zichtbaar" 
maken. 

- het moet als k06rdinatie-element tU8sen de groepen kunnen 
fungeren. 

- het moet informatie leveren over de kosten van het deel
en totaalsysteem. 

- het moet ee~ verschillen analyse tussen begrote en gerea
liseerde aktiviteiten mogelijk maken. 

- het moet basismateriaal bevatten voor policy-beslissingen. 

9. 
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3. Normstelling 

3.1. Funkties van de norm 

Aan elke groep en aan de totale afdelingworden 
eisen gesteld met betrekking tot de output. Het 
stellen van bedrijfsekonomische eisen kan op ver
schillende manieren gebeuren b.v. via interne ver
rekenprijzen, budgetten of kengetallen. In dit 
rapport leggen we de nadruk op het budgetsysteem. 
Een budget is in zijn meest algemene vorm het resul
taat van een bedrijfsekonomische normstelling. 

Uit de overvloed aan literatuur over budgetten hebben 
we een keuze gemaakt om de funkties van budgetten na
der aan te duiden (9, 20, 21). 
Een definitie van budget zou kunnen z~Jn: 
"an over-all blue print of a comprehensive plan of 
operations and actions, expressed in financial terms". 
(20). Het proces van het maken yan een budget of bud
gettering heeft drie hoofdfunkties: (21) 

1) planning - hulpmiddel bij de planning van bedrijfs-

2) . "control" 
beheersing 

aktiviteiten op lange en korte termijn 
- middel tot taakstelling van prestaties 

in produktie~ en kommerciele afdelingen 
- middel tot besturing van geografisch 

gedecentraliseerde ondernemingen 

- controlemiddel, zowel van direkte aard 
(periodiek) als indirekte aard (na af
loop van budgetjaar) 

- middel tot kostenbewaking 
- hulpmiddel bij de analyse van de resul-

taten 
- middel tot verificatie en bijsturing 

van het beleid 

3) legitimering - middel tot autoriseren van bedrijfs
handelingen 

- middel tot doorlichting van de verant
woordelijkheden en bevoegdheden in de 
organisatie 

- middel tot veranwoordelijkheidsstelling 
van de bedrijfsleiding op diverse niveau's. 

Bij begroting zijn zes eS5entiele stappen te onder
scheiden: (20) 

1. Specifications by top-management of its objectives. 
2. Formulations of plans and preparation of a list of 

assumptions by each department-head. 
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3. Amendement of plans and assumptions if necessary. 
4. Presentation of reworked final plans to· top 

management for approval. 
5. Approval by top management. 
6. Giving "go ahead!! signal. 

Om deze stappen te kunnen zetten moet de organisatie 
aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden 
hangen samen met de problemen die zullen rijzen tijdens 
denormstelling. Zijn zijn als voIgt samen te vatten: (20) 

a. Specification of over-all objectives and assumptions 
b. detailed pla~ing 
c. coordination of plans 
d. provision for communication of information and 

authorizations. 

De genoemde problemen overlappen elkaar gedeeltelijk. 
De diskussie hierover is te voeren in 4 delen: 

1. Koordinatie 
Er wordt sterk de nadruk gelegd op het administratieve 
karakter van de koordinatie. Dit is te specificeren ala: 
het verzamelen , verwerken en verspreiden van informatie. 
Een andere -niet genoemde funktie- is de politieke, die 
bepaalt hoe uit hogere normen of budgetten lagere worden 
afgeleid. 

2. Basis vooronderstellingen 
Hiermede wordt bedoeld het vaststellen van de assumpties 
die ten grondslag liggen aan het budget. Dit zijn voor
onderstellingen over de marktsituatie waarin de organi
satie zich bevindt. Hieruit worden voorspellingen afge
geleid die betrekking hebben op de verkoop, interest, 
looninkomens enz. De voorspellingen moeten ophun vali
diteit en betrouwbaarheid worden getoetst. 

3. Gedetailleerde planning 
Er moet nauwkeurig omschreven worden wat de taken van 
de verschillende afdelingen zijn. Met andere woorden: 
de normen behoren volLedig gespecificeerd te zijn en 
niet "ad hoc!! ingevoerd te worden. Gedetailleerd he eft 
dus geen betrekking op gespecificeerd maar op geobjec
tiveerd. 
De planning kan gesplitst worden in: 
- verkoop planning 
- produktiekosten planning 
- kapitaal uitgaven planning 

4. Het startsein 
Nadat de budgetten z1Jn opgesteld worden ze voorge-
legd aan het top-management. Deze letten er speciaal 
op dat de lagere -dus afgeleide- budgetten in overeen
stemming zijn met de hogere normen, die waren vastge
steld door het top management. Hierin ligt een stuk 
kontrole op de koordinatie tussen de budgetten. Het 
geven van het startsein komt overeen met de legitimering 
van de budgetten en vormtdaarom een integraal deel van 
de budgettering. 



3.2. g~~_E~~~~~_!~~_~£~~~~~!!!~~ 
Het doel van normstelling is dat de groep aanuwie de 
norm gesteld wordt, de norm gaat nastreven. Normstel
ling is dus een vorm van gedragsbeinvloeding.~Bij het 
beantwoorden van de vraag welke manier van normstelling 
tot de beste resultaten leidt, kan de sociale wetenschap 
enige hulp bieden. Een eenvoudig oVerzicht van variabelen 
die in dit verband van belang zijn geven we weer in fig.5, 
die ontleend is aan Becker en Green. (13) 

Een belangwekkend overzicht over de onderzoeksresulta
ten op dit gebied wordt gegeven door Caplan (14). Enkele 
van de belangrijkste uitkomsten noemen wij hier: 

- Participatie bij het maken van het budget bevordert 
de motivatie het budget te halen. Hofstede (24) ver
fijnt deze uitkomst tot: "er blijkt geen verschil te 
bestaan tus~..:n financiele en niet-financiele normen. 
Als men geen ervaring heeft met financiele normstelling 
dan wordt participatie vaak geweigerd. Wordt ondanks 
dit verzet toch geparticipeerd in de normstelling dan 
blijkt er extra motivatie te zijn om de norm te halen. 
De niet-financiele normstelling wordt door het management 
tot haar prerogatief gerekend en uitsluitlng in de 
normstelling leidt tot ontevredenheid. 

- Als ~ersonen (of groepen) 
nivo) niet halen, blijken 
verlagen. 

- Als een redelijk doel met 
wordt, bestaat de neiging 
ratienivo. 

een gesteld doel (aspiratie
zij hun aspiratienivo te 

enige inspanning bereikt 
tot verhoging van het aspi-

- Als een gesteld doel te gemakkelijk gehaald wordt, 
neemt de motivatie af. 

participatie 

~ ~skohesie 
budget t 
~ ~iratieniVeaU 

prestatie 

~ ~an resultaten 
vergelijking I 
~ ~ing van aspiratieniveau 

bUdge?CiP~ 

Fig.5. Budgettering en sociaal-psychologische variabelen 
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Op basis van een op figuur 5 gelijkend model heeft 
Stedry (15) een mathematisoh model ontwikkeld, waarin 
een groot aantal variabelen zijn opgenomen. Met labo
ratoriumexperimenten konkludeert Stedry o.a. dat de 
afwijking van het gestelde doel in belangrijke mate 
bepaald werd door de soort budget (implioiet, krap, 
matig, ruim). De groep met een krap budget, die hun 
aspiratieniveau bepaalden nadat zij hun budget kenden, 
leverden de beste prestaties. 
De groep met een krap budget, die hun aspiratieniveau 
bepaalden voordat zij hun budget kenden, leverden de 
slechtste prestaties, waarbij de prestatie werd geme
ten als afwijking van het budget. 
Uit de genoemde onderzoeking blijkt duidelijk de grote 
invloed van het normstellingsproces op de geleverde 
prestatie. 

3.3.1. Return on Investment 

Return on investment (ROI) wordt gedefinieerd door: 

ROI = opbrengsten - kosten x 100% 
geinvesteerd vermogen 

Als ROI als norm wordtgehanteerd, dan wordt meestal 
ge~ist, dat de groep een ROI realiseert die groter is 
dan of gelijk is aan de norm. 
Het voordeel van ROI boven winst als norm is, dat bij 
ROI de winst gerelateerd wordt aan geinvesteerd ver
mogen, waardoor de prestaties van afdelingen onderling 
beter te vergelijken zijn. 
Buiten de vele bezwaren die tegen ROI zijn aan te 
voeren (10, 11, 12) kan voor ons geval gezegd worden, 
dat ROI geen juiste norm is, omdat de groepen direkte 
arbeiders geen invloed kunnen uitoefenen op de op
brengsten en vaak slechts geringe invloed hebben bij 
investeringsbeslissingen. 

3.3.2.1. !~!~!~!~~ 
In de diskussie over autonomie en decentralisatie 
duikt in de door ekonomen geschreven literatuur nog
al eens het begrip transfer-pricing of interne ver
rekenprijzen OPe In de lijn van de voorgaande tekst 
over autonomie, zal worden geprobeerd om de relatie 
autonomie - transfer-pricing duidelijk te maken. 



Om een beeld te krijgen van transfer-pricing zal 
eerst gekeken worden naar de vooronderstellingen 
die aan transfer-pricin~ ten grondslag liggen. 
(expliciet of impliciet) (28, 29, 30). 
Allereerst valt dan op, dat in de literatuur het 
strikt ekonomische beoordelingsprobleem naar voren 
wordt geschoven. 
Door de verregaande decentralisering van bedrijven 
(geografische spreiding, produkt specialisatie, 
funktionele specialisatie, enz.) ontstond de be-

I 

hoefte om de afzonderlijke eenheden op hun effek-
tiviteit te kunnen beoordelen. Met effektiviteit 
wordt dan bedoeld: ekonomische effektiviteit (profit). 
De achterliggende gedachte is~ Als aIle afzonder
lijke eenheden effektief werken, dan zal de onder
neming als geheel ook weI een goed ekonomisch resul
taat opleveren. In relatie met decentralisatie wor
den vaak g~noemd: (28) 

- meting van profit per unit 
- vaststelling van opbrengsten van geinvesteerd 

kapitaal 
- gezonde transfer-prices geven het management 

een aansporing tot de "juiste" beslissingen. 

3.3.2.2. ~~E~~~~_~~~_~~~~E~~_~~EE~~~~~E~J~~~ 
De veronderstelling is dat een produktstroom een 
aantal funktionele eenheden passeert die een bewer
king uitvoeren aan die produkten totdat de laatste 
eenheid het produkt verkoopt. Om nu de bijdrage van 
iedere produktie-eenheid te meten worden interne 
verrekenprijzen ingeschakeld. De winst wordt dan 
vastgesteld volgens de volgende rekensom: 

Winst = Omzet x verkoopprijs (interne ver.pr.)-

omzet x inkoopprijs - kosten van de produktie. 

waarbij iedere eenheid zijn winst zo groot mogelijk 
dient te maken. 
De verschillende transfer-pricing systemen verschil
len in de wijze waarop de inkoop- en verkoopprijzen 
moeten worden vastgesteld. 
Hieronder volgen in het kort enkele systemen. 
In de literatuur wordt een hoofdindeling gemaakt in: 

- Vrije markt systeem 

- Autoritaire systemen 



3.3.2.3. g~~_!~~J~_~~~~~_~l~~~~~ 
De vooronderstellingen van het vrijemarkt systeem 
zijn de volgende: 

a. Operationele onafhankelijkheid. Dit betekent, 
dat een eenheid een grote mate, zo niet volledige 
beslissingsbevoegdheid moet bezitten over het 
vaststellen van: - de produktieomvang 

- de produktiemethoden 
- het produktiepakket 

b. Vo~ledige toegang tot bronnen en markten. De een
heid moet vr~J z~Jn om zowel extern als intern te 
kopen en te verkopen. 

c. Mogelijkheid om kosten en ontvangsten te scheiden. 
Een profit-center moet in staat zijn om de kosten 
van de opbrengsten te scheiden teneinde winst te 
berekenen. 

d. Elke eenheid moet een profit-center zijn, d.w.z. 
het hoofddoel moet zijn "winst" maken. 

e. Het totaal van de eenheden funktioneert het "best" 
als deze wordt opgezet als eenverkleinde vorm van 
het systeem van onderlinge konkurrentie in een 
vrije markt. Dit betekent dat iedere unit probeert 
om zijn eigen winst te maximaliseren. De prijs
vorming geschiedt dan door onderhandelingen tussen 
verkopers en kopers. 

Opmerkingen 

1e. In de werkelijkheid zijn de voorwaarden a tim c 
nimmer aanwezig. 

2e. Het nastreven van maximale winst is slechts het 
doel van enkelen in een organisatie. Het is der
halve dan ook niet te verwachten dat iedereen zelf
standig zorg zal dragen voor dat doel. In ieder 
sociaal systeem zullen normen omtrent de doelstel
ling van het systeem onderlingstrijdig zijn. 

3e. Bij vele beslissingen van een profit-center zal 
de interne speelruimte worden overschreden en 
worden daardoor de keuze-mogelijkheden van andere 
centra beinvloed (b.v. het afromen van elkaars 
markten, het buiten kopen als de konkurrent dumpt) 
Dit komt omdat de profit!centre gedachte groten
deels uitgaat van min of meer onafhankelijke cen
ters. In werkelijkheid zal echter de output van het 
ene profit-center de speelruimte van het andere 
profit-center beinvloeden. Dit soort storingen 
kunnen aIleen worden opgelost door middel van af
spraken tussen de groepen over die gebieden waarop 
de afhankelijkheid betrekking heeft. Als er ge
bieden zijn aan te wijzen waar de onafhankelijk
heid werkelijk bestaat, kunnen de centers op dat 
gebied autonoom beslissen zonder dat zij andere 
groepen storen. In de praktijk zijn dit gebieden 
zoals bepaalde kostensoorten. b.v. materiaalver-



bruik, aanschaf en.onderhoud van bepaalde pro
duktiemachines, produktiekwaliteit, enz. 
Zaken zoals produktkeuzes, produktieomvang e.d. 
zullen meestal aIleen zonder storingen kunnen 
verlopen als er afspraken tussen de afhankelijke 
groepen gemaakt worden. 

4e. AIle variabelen dieniet in geld uitgedrukt be
hoeven'(kWl.nen}t-eworden door de centra (b.v. 
omdat dit wettelijk niet verplicht is) kunnen 
belangrijke stori~gsbronnen opleveren (milieuver
vuiling, ongezonde produkten, slechte arbeidsom
standigheden). Dit is ook een vorm van overschrij
ding van interne speelruimte. 

3.3.2.4. ~~_~~!~~!!~!~~_~l~!~~~~ 
Enkele meest Genoemde zijn: 

- Gepubliceerde marktprijzen 

- Direkte kosten 

- Integrale kostprijs 

Gepubliceerde marktprijzen 
Dit systeem komt dicht na het eerstgenoemde systeem. 
Er worden vaak de volgende bezwaren genoemd: 

a. De prijzen die in de markt ontstaan, zijn een ge
middelde en zeggen niets over de spreiding en dus 
niets over de specifieke situatie van het betreffende 
bedrijf. 

b. De markt biedt geen alternatief omdat de prijs door 
een bedrijf niet beinvloed kan worden (voorwaarde bij 
volledige konkurrentie). 

c. Validiteit van gepubliceerde cijfers. M.a.w. is dat 
wat door de gepubliceerde cijfers wordt aangegeven 
weI de echte situatiet 

Integrale kostprijs 
Bij dit systeem wordt een integrale kostprijs per af
deling uitgerekend en verhoogd met een "fair" winst
percentage geeft dit de transferprijs. 
De voorstanders van dit systeem noemen vaak de volgende 
punten: (28) 

a. Het bedrijf in zijn geheel is verzekerd van ade
kwate winst. 

b. Geen bedrijf kan winst :rr:aken door te verkopen aan 
zich zelf en de afdelingen elkaar te laten bekon
kurreren. 
Het voorkomt onderling konflikt en bevordert ko5peratie. 

c. De nadruk komt te liggen op goedkoop produceren zonder 
dat men zich direkt druk hoeft te maken over kommerciele 
problemen (zoals bij de profit centre gedachte). 



Marginale of direkte kosten 
Door de voorstanders van de vrije markt prijssystemen 
wordt als het beste autoritaire prijssysteem vaak 
"marginale kosten" genoemd en wel om de volgende redenen: 

a. De kortlopende kosten die de groep kan beinvloeden 
komen er in tot uiting. 

b. De inkoopafdeling heeft een goede norm bij de keuze 
inkoop of zelf maken. 

c. De moeizame en vaak arbitraire toewijzingsprocedures 
van de indirekte kosten worden vermeden. 

De nadelen zijn: 

- Winst en verlies rekeningen op basis van direkte kos
ten hebben geen ekonomische betekenis voor het gehele 
bedrijf. Omdat de laatste afdeling (in dit geval de 
verkoopafdding) de grootste ruimte heeft tussen di
rekte kosten en verkoopprijs is de kans groot dat de 
verkoopafdeling overgewaardeerd wordt •. Deze afdeling 
heeft n.l. de grootste speelruimte. 

- Als er vele opeenvolgende afdelingen zijn, zal het af
delingsmanagement slimme verbeteringen gemakkelijk 
over het hoofd zien, omdat dit wel gedekt wordt door 
de lage kosten van andere afdelingen die er aan voor
af gingen. 

Relatie met autonomie 

Alle interne verrekenprijs modellen gaan uit van be
oordeling van de afzonderlijke eenheden op effektiviteit, 
waarbij een winst of opbrengst per afdeling wordt uit
gerekend. 
In het geval dat de afdeling zo autonoom is dat de meeste 
van de faktoren: 

- afzet 
- marktprijs 
- vaste kosten 
- variabele kosten 

door de afdeling bestuurd kunnen worden, kan een der in
terne verrekenprijs-modellen een nuttige methode zijn. 
(Dit gaat voor de meeste produktiebedrijven als geheel op). 
Ala de afdelingen (zoals in ons geval) geen beslissings
bevoegdheden hebben over de bovengenoemde faktoren, zal 
een interne verrekenprijsmethode dan ook niet nuttig zijn. 
De operation control op het financiele vlak moet per geval 
bekeken worden. Afhankelijk van de relaties met de andere 
afdelingen en de interne en ext erne speelruimte kan een 
bevredigende oplossing gekozen worden. 
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Voorbeeld: 

Opbouw van bedrijfsresultaat: 

omzet x verkoopprijs - (omzet x variabele kosten)-{vaste Kst.) 

De omzet kan in het beleidsorgaan (zie figuur 4) vast
gesteld worden. 
Direkte beslissingsbevoegdheid heeft geen enkele groep 
over deze variabelen, aIleen door overleg kan een be
vredigende oplossin~ gevonden worden. 
De verkoopprijs is lafbankelijk van de marktpositie) 
meestal niet vast te stellen maar voIgt een markt. 
Wat er nog overblijft zijn de kosten. 
Van de direkte kos ~n is een gedeelte door de groep te 
beinvloeden, n.l. dat gedeelte wat binnen de interne 
speelruimte valt, zoals materiaalverbruik, kwaliteit 
(uitval), arb~idstijd en dergelijke. 
Van de vaste kosten kan ook een gedeelte onder de in
terne speelruimte vallen, zoals bepaalde produktiemachines 
(levensduur), onderhoud, intern transport, aantal in
direkte werknemers. 
Voor de vaste kosten die overkoepelend zijn voor aIle 
groepen zal ext erne speelruimte nodig zijn via een 
overlegorgaan b.v. in het beleidsorgaan. Door middel 
van de interne en ext erne speelruimte zijn de groepen 
in staat om afspraken (budgetten) waar te maken. 

3.4.1. ~~~_!~E!~~~:_~E~~~!~!~:_f!~~~!~E!~~~:_~~_~~~~~E~~~~~~( 21) 
Chronologisch is de verkoop vaak de laatste fase in 
het produktieproces. Voor de budgettering is het niet 
onlogisch hiermee te beginnen, omdat de te verwachten 
omzet de benodigde produktiekapaciteit bepaalt. Het 
verkoopbudget moet een prognose geven van het aantal 
produkten, van desoort produkten, van wanneer de pro
dukten geleverd moeten worden en tegen welke prijs ze 
verkocht moeten kunnen worden. 
Uitgaande van deze gegevens kan het produktiebudget 
gemaakt worden. Het produktiebudget specificeert: 

- de te producer en artikelsoorten 
- de aantallen per periode 
- de toegestane voorraden 
- de behoefte aan machines 
- de behoefte aan materiaal 
- de behoefte aan personeel 

Uit het produktiebudget kunnen vervolgens het voorraad
budget, inkoopbudget en personeelsbudget gemaakt worden. 
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Het financieringsbudget wordt gemaakt uit de 
liquiditeitabehoefte, die verkregen wordt door 
de gegevens uit het personeels- en inkoopbudget, 
en het inveateringabudget. In het investerings
budget wordt een vergelijking gemaakt tuasen de 
verschillende investeringsmogelijkheden. 
AIle genoemde budgetten worden samengevoegd in het 
maaterbudget, dat een overzicht geeft van baten en 
la.aten. 

3·4.2. !2~~~~~~~~~~ 
In die gevallen waarin de groepen geen invloed 
kunnen uitoefenen op de opbrengaten· zullen de normen 
aIleen betrekking kunnen hebben op de kosten. De een
voudigate vorm hiervan is om aan elke groep per tijds
periode een bedrag ter beschikking te stellen ter 
dekking van de totale (evtl. aIleen variabele) kosten. 
De moeilijk.b.eid bij deze procedure is, dat in een perio
de met weinig vraag (en dus weinig produktie) de norm 
gemakkelijk gehaald kan worden, zelfs alser ineffi-' 
cient wordt gewerkt. In een periode met hoge produktie 
zal de norm wellicht overschreden worden, misschien 
zelfs weI bij efficiente produktie •. EenT8.st bedrag 
als norm kan dus niet gehanteerd worden ala evaluatie
maatstaf en is voor onze doeleinden dan ook onbruikbaar. 

3.4.3. ~~~_f!~~!~~!~_~~~~~~ 
De bezwaren die verbonden z~Jn aan een kostenbudget 
of een ROI-norm, kunnen voor een groot deel worden 
opgelost door gebruik te maken van flexibele budgette
ring. Hierbij wordt voor een groep A devolgende norm 
ingevoerd. 

KA -= k",. + ~ x .. k .. 
waarin kR=totale gebudgetteerde kosten van A 

k~=totale vaste kosten van A 

x. =geproduceerde aantal eenheden van produkt i 

k~=standaard variabele kosten per eenheid van 
pradukt i 

De groep wordt dus gebudgetteerd voor de vaste kosten 
en voor de standaard variabele kosten van de geprodu
ceerde hoeveelheid. Door deze procedure wordt de af
hankelijkheid van de graep van de omzet, opgeheven. 
De prestaties van de groep kunnen geevalueerd worden 
door de werkelijk gemaakte variabele kosten te verge
lijken met de standaard variabele kosten. 
Hieruit blijkt dat flexibele budgettering aIleen toe
pasbaar is, ala er een systeem met standaardkosten 
bestaat. De opbouw van de standaardkosten en de detail
lering daarin zullen later in dit rapport behandeld 
worden. 
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,.5. ~~~_~~~~~~~!~~2~~~~!~~!_~~_~~~~~~~l~~~~~~ 
Allereerst moet in de produktieorganisatie vastge
steld worden welke outputs van de sUbsystemen direkte 
invloed uitoefenen op de andere susbsystemenen welke 
niet. De definitie van direkte invloed is in/abstrakte 
zin niet te geven. Zij zal afhankelijk zijn van het 
produktiesysteem. Een. kruciaal element in de definitie 
zal het tijdselement van de produktiestroom zijn. 

De tweedeling die op d.e2ie manier is te maken, is een 
richtsnoer voor de budgetnormstelling. 

1. Voor de outputs die geen direkte invloed uitoefenen 
op andere sUbsystemen worden budgetnormen per out
put gegeven voor 2iover tegelijkertijd autonomie of 
interne speelruimte met betrekking tot het budget 
bestaat. Een voorbeeld hiervan is het onderhoud van 
de machines in een machinefabriek. Het onderhoud is 
niet van uirekte invloed op andere subsystemen. Het 
subsysteem mag het onderhoud 2ielf regelen indien 
het machinepark boven een bepaalde technische toe
stand gehouden wordt (b\.v. een levensduurnorm) tegen 
een 2ieker budget. Voor elk subsysteem kunnen een aan~ 
tal aktiviteiten van deze kategorie worden aangewezen. 
Aan het subsysteem kan bovendien toegestaan worden 
om gelden van de ene post naar de andere over te dra
gen zolang aan de gestelde technische eisenwordtvol
daan. 

2. De outputs die direkte invloed op andere sUbsystemen 
uitoefenen worden anders behandeld. De sUbsystemen 
wordian samengevoegd tot afgeronde eenheden die direkt 
van elkaar afhankelijk zijn. Aan het gehele systeem 
worden budget normen gegeven die gekoppeld zijn aan 
outputspecificaties. De verwezenlijking van de budget
normen en outputspecificaties wordt opgedragen aan 
aIle sUbsystemen gezamenlijk. De verdeling van de 
lusten en lasten over de sUbsystemen wordt overgelaten 
aan het overleg binnen het systeem. De vorm waarin de 
afspraken in het systeem uitmonden kan ook weer een 
budget 2iijn. Veelal zal de tijdsspanne van dit budget 
voor de sUbsystemen korter zijn. 

Het proces van samenvoeging van sUbsystemen kan geschieden 
in een aantal trappen, 2ioals in onderstaand voorbeeld: 

grote draaibank-i-
middel gr.draaibko_,-i-draaieri j 

kl. draaibank perserij 

automaten --------~ 

halfautomaten--__ ~ 

1e trap 

slijperij 

2e trap 

produktie 

verkoop bedrijf A 

bedrijf B 

3e trap 4e trap 

Fig.6. Het trapsgewijs budgetteren bij afhankelijke groepen 
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De werkwijze kan ook omgekeerd beschreven worden. 
De budgetnormen worden zover mogelijk naar de basis 
van de organisatie doorgevoerd. De grens van de door
voering ligt in het gegeven o£ de autonomie in het 
hanteren van het budget ongewenste invloed uitoe£ent. 
op andere sUbsystemen van het zel£de niveau. De graad
meter voor de ongewenste invloed is de mogelijkheid om 
stra££eloos inter£erenties over te dragen op andere 
sUbsystemen. In dat geval wordt de budget norm op een 
hoger niveau gespeci£iceerd en het gehele systeem ver
antwoordelijk gesteld. 

De richting waarin het budget wordt opgebouwd -van boven 
naar beneden o£ van beneden naar boven- is essentieel. 
De gang van zaken is van strategisch belang voor de uit
eindelijke doelstellingen van de organisatie. 
De werkwijze van boven naar beneden waarborgt de hand
having van de gekozen doelstellingen van de organisatie. 
De opbouw van beneden naar boven gee£t geen enkele ze
kerheid over het uiteindelijk doel van de organisatie. 
Er zijn mengvormen denkbaar. Een voorbeeld is de vast
stellin~ van de doelen door de gezamenlijke partici
panten (,arbeiderszelfbestuur) waarna van boven naar 
beneden wordt gewerkt. 

De vaststelling van de mate van detaillering van de bud
getten en de hoogte van de budgetten kan van zelfsprekend 
in overleg geschieden. 
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4. Meten 

4.1. !!:!~!~!::tI 
Gezien het feit dat het meetvraagstuk in de budget
tering een belangrijke rol speelt, lijkt het ons 
nuttig om even in het kort een paar algemene theo
retische begrippen te behandelen. Dit vooral om 
spraakverwarring over bepaalde begrippen (zoals vali
diteit, betrouwbaarheid, e.d.) te beperken. 

Het meetvraagstuk heeft invloed op de normstelling 
en de meetprocedure zelf. De konklusies die uit de 
meettheorie getrokken kunnen worden, behoren verwerkt 
te worden in de normstelling en meetprocedure. 

De Leeuw (25) schrijft: "Het is veeIal inzichtelijk 
een meetinst~lIDent te beschouwen als een systeem. In 
de meeste gevallen kiezen wij daarvoor een speciaal 
systeem: de "black-box"." De mathematische beschrij
ving van het gedrag van zo'n black-box kiezen we voor 
~ns doel als voIgt: 

Bij een meetinstrument wens en we dat Z(t) de voor het 
doel van de meting relevante informatie omtrent ~(-OO,t) 

bevat. 
De vraag naar de validiteit van het meetinstrument wordt 
derhalve toegespitst op de vraag of Z(t) inderdaad de 
gewenste informatie over ~(-OO,t) bevat. De vraag naar 
de betrouwbaarheid van het meetinstrument wordt toege
spitst op de stationariteit van de struktuur van het 
(meet)systeem. 
Bij deterministische systemen is f t een afbeelding: 

f 1: : 'J:::l U l-O<!. q ) -""JJ l¥ ({») 
Bij stochastische systemen wordt het gedrag door een 
kansverdeling gespecificeerd. (v.b.: toetsingen d.m.v. 
steekproeven). Meetsystemen hebben vaak een geheugen. 
Een bijzonder geval van meetsystemen met geheugen zijn 
meetinstrumenten met eenzuivere looptijd. Daarvoor 
geldt: 

z( t) == f(~( t -'1: » met 'i:' > 0 

Een voorbeeld hiervan zijn bedrijfsekonomische systemen, 
omdat pas na verloop van tijd de meetgegevens verkregen 
worden. 
Bij meetsystemen waarvoor geldt: 
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is er veelal sprake van informatieverlies. Informa
tieverlies doet zioh dan voor wanneer f niet een
eenduidig is. Men kan aantonen dat voor meetsystemen 
geldt: H(~)~ H(~), waar H informatie is. 
Ook voor stoohas,tisohe meetsystemen is dat zoo Soms kan 
een stoohastisoh (mee~)systeem worden opgevat als een de
terministiaoh systeem, 'gevolgd ' door een additieve ruis-
bron ruia 

J n( t) _tf._(_t_)_--i~iIIIIL-_S---, t ~(t) 
.. 0---........... 

Een bijzonder geval van bovenstaande vergelijking is 
~(t) = A ~(t -'C) 
Als A singulier (eenduidig maar niet een-eenduidig)is, 
dan is H(y)<H(x). In de bedrijfsekonomische systemen 
komt dit veel v~~r. 
Deze informat~ereduktie is essentieel voor de besturing 
van een organisatie vanwege de begrensde mogelijkheden 
van informatieverwerking van individuen. 

Bij de keuze van de informatiereduktie staat het pro
bleem van de prediktieve validiteit voorop. De vraag 
moet beantwoord worden welke yariabelen gemeten moeten 
worden om de informatiereduktie zoveel mogelijk te be
perken. Met andere woorden welke variabelen zijn onaf
hankelijk en welke afhankelijk, welke variabelen zijn 
de beste voorspellers (~rediktors) voor de te voor
spellen variabelen. (26) De invloed van de betrouw
baarheid van de meting is van doorslaggevende betekenis. 
"Metingen die niet betrouwbaar zijn, kunnen geen hoge 
voorspellende waarde bezitten. Voor kriteria die niet 
betrouwbaar zijn, kan de voorspellende waarde van zelfa 
de meest betrouwbare prediktor niet worden aangetoond". 
(26). 
De kriteria die aan het meetproces gesteld moeten wor
den,kunnen (enigszsins aangepast) samengevat worden aan 
de hand van Meuwese (27): 

1. Validi tei t 
a. De validiteit, ook weI geldigheid of relevantie 

genoemd. Dit kriterium drukt uit in welke mate 
de bedoeling van de meting overeenkomt met de 
meetresultaten. 

b. De representativiteit. Hierin wordt de eis tot 
uitdrukking gebracht dat aIle aspekten van het te 
meten gedrag vertegenwoordigd moeten zijn. 

2. Betrouwbaarheid 
a. De betrouwbaarheid is de mate waarin de meetresul

taten aan het toeval onderhevig zijn. 
b. De objectiviteit. Dit kriterium heeft betrekking 

op de mate waarin het meetresultaat onafhankelijk 
is van de persoon die de meting uitvoert. 
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c. De konstantie van de meet schaal. De mate waarin 
met verechillende meetprocedures dezelfde out
put gemeten wordt en dezelfde meetreeultaten 
verkregen worde~. 

3. Prediktieve validiteit 
a. De efficiefitie. Dat is de hoeveelheid informatie 

die met de meting per tijdeenheid verkregen wordt. 
b. De prediktie. De mate waarin de gemeten variabelen 

voorspellende waarde hebben voor de te voorspellen 
variabelen. 

c. Het diskriminerend vermogen. De mate waarin de aan~ 
wezige verschillen in het meetresultaat tot uit
drukking komen. 

Een aantal van de eisen zijn in de bedrijfsekonomische 
meetprocedure gemakkelijk te vervullen. De belangrijkste 
hebben we al esproken, aIleen de objectiviteit verdient 
nog enige aandaoht. Het is van het grootste belang dat 
meningsverschillen over objeotiviteit vermeden worden. 
Dat impliceert dat elke meting in principe repliceerbaar 
of niet door personen maar machines of door meerdere per
sonen (intersubjeotief) dient te geschieden. De rangorde 
van de voorkeur voor de te volgen methode is de volgorde 
waarin de methodengenoemd zijn. 

De keuze van de variabelen en de toetsing op valid~it, 
betrouwbaarheid en prodiktieve validiteit dient gebaseerd 
te zijn op onderzoek en in overleg met de betrokkenen. 

Sociaal psychologische variabelen en meten 
~-----------------------------------------
Hofstede (24) maakt enkele opmerkingen die overeenkomen 
met de objectiviteitseisen. Hij stelt onder andere het 
volgende: 

- " •• in many cases the budgetee and his people. are them
selves the source of much information used in the feed~ 
back prooess". 

- "People are always smarter than systems and if the 
system is functioning in such a way that it pays to 
make figures 'look right' instead of doing something 
about the underlying causes, this is what will happen". 

- "The least accurate information is found where 
measurements are the basis for somebody's pay, as in 
the oase of piece rates •••• Data used for determining 
pay are basically 1l.11.fi t for effioiency measurement". 

- "The most reliable measurements are those which deal 
with actual flows of cash". (Dit is ook repliceerbare 
informatie) • 

- "From the motivational point of view it is importan-:; 
that the system should remain as clear as possible ll

• 

Al de sociaal psychologische opmerkingen wijzen in de 
richting van een meetsysteem, dat voldoet aan de reeds 
eerder gestelde eisen. 
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4.3.1. ~!~=2~_2~~~!~~ 
"Direct costing is een zodanig w~Jze van kostenbere
kening dat de vaste en de variabele kosten konsekwent 
op afzonderlijke rekeningen worden geadministreerd. 
Slechts de variabele kosten worden aan de kostendragers 
toegerekend en de vaste rechtstreeks in een bedrag ten 
laste van de resultaten rekeninggebracht."(22) IiHet 
karakteristieke van deze methode is, dat zij het ver
schijnsel dat de kosten vari~ren met de produktieomvang 
van primaire betekenis acht en er verregaande konse
kwenties aan verbindt. Daarbij wordt aarigenomen dat bij 
de rubricering van de kosten van een bedrijf aan .de 
hand van deze variabiliteit met een eenvoudige twee
deling kan worden volstaan". (22) Essentieel bij de 
bepaling va~l het variabel en vast gedeelte van kosten 
is het vastleggen van de tijdsperiode waarover men 
spreekt. 
De voordelen van direct costin~ ten opzichte van andere 
kostenbepalingsmethoden zijn: \9) 
1) Direct costing elimineert fluktuaties in de winst 

die worden veroorzaakt door verschillen tussen om
zet en produktie-omvang. 

2) De variabele kosten benaderen de differentiele- of 
marginale kosten. 

3) Er behoeven minder kosten te worden doorberekend • 

. 4) De 'contribution" (de verkoopprijs na aftrek van 
aIle variabelen) wordt zichtbaar in de boeken. 

5) Het systeem leidt tot betere bewaking van de vaste 
kosten. (Hierbij zij aangetekend dat indien direct 
costing ook fiscaal zou worden toegestaan, de nei
ging kan ontstaan om sneller af te Bchrijven dan tech
nisch noodzakelijk is. In dat geval betekent dat maat
schappelij~kapitaalvernietiging). 

De nadelen van direct costing zijn: 

1) De interne financiele opgaven verschillen van de 
gepubliceerde verslagen. 

2) De maandelijkse winstcijfers hebben de neiging sterk 
te fluktueren. 

3) Het is moeilijk om de variabele kosten exakt te be
rekenen. De totale kostprijs van een produkt is, in
dien meerdere produkten gemaakt worden, niet meer 
rechtstreeks te berekenen. 

5) De voorraden worden, omdat ze aIleen tegen de varia
bele kosten worden gewaardeerd, te Iaag be~ekend. 
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Een uitvloeisel van de voordelen is, dat de produk
tie-afdelingen aIleen maar met variabele kosten 
worden gekonfronteerd. Dat maakt de besturing een
voudiger. Een ander gevolg is dat de planning in de 
organisatie gemakkelijker wordt omdat de 'contribu
tion' van de afdelingen beter bekend is. 

4.3.2. ~!~~~E~~~~~_~~~~~~~:_~!_~~~~~~~~_~~~~~~~E~~~~~: 
~E~~~:~~E~~~~~~~ 
"De standaardkostprijs van een produkt kan men om
schrijven als de som van de noodzakelijke of toege
stane kosten per eenheid produkt. De kosten worden 
berekend tegen standaardprijzen, zodat de standaard
kostprijs (of normatieve kostprijs) is opgebouwd 
uit normatieve of standaardhoeveelheden produktie
middelen, vermenigvuldigd met standaardprijzen"(23). 
De voor- en nadelen van absorption costing lopen 
parallel met die van direct costing. De voordelen 
van direct costing zijn de nadelen van absorption 
costing en omgekeerd. 
Voor wat betreft de standaard kostprijs wordt aan 
de voordelen toegevoegd dat dit systeem fiscaal aan
vaardbaar is en direct costing niet. Het belangrijk
ste probleem bij de standaardkostprijs-berekening is 
de bepaling van de standaarden. 
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5. Vergeli,iken 

5.1. !!fi~:!!~~!! 
De vergelijking van de resultaten met de normen en de 
terugkoppeling vormt het sluitstuk van de besturing 
vande organisatie. De verschillen tussen het plan en 
de werkelijkheid moeten geanalyseerd worden. Afhanke
lijk van de uitkomst van de ontleding wordt er inge
grepen in de organisatie. Aangenomen wordt hier dat 
het budget ten tijde van de opzet valide was. De oor
zaak van de verschillen kan in beginsel in twee fa
cetten gezocht worden: 

a) Efficiencyverschillen. 
Zij vinden hun oorzaak in €len ondoelmatig werken van 
de organisatie. De veronderstelling in dit geval is, 
dat de normen valide zijn in de op dat moment gelden
de omstandigheden. 

b) Normwijzigingen. 
De veranderingen van de normen kunnen veroorzaakt 
worden door veranderde omstandigheden of andere or
ganisatiedoelen. De vooronderstelling is dat de or
ganisatie efficient werkt. 

In feite moet er dus op drie fronten over het budget 
gewaakt worden: 

1. Is het budget goed georganiaeerd; is het valida ten 
tijde van de opzet? 

2. Wordt erdoelmatig gewerkt? 
3. Veranderen de ext erne invloeden op de organisatie zo

danig dat de norm en aangepast moeten worden? 

Op de eerate vraag zal met een grote stelligheid antwoord 
gegeven kunnen worden naarmate er meer ervaring met het 
gebruikte systeem in de organisatie bestaat. Het is voor
namelijk een 'aanloopprobleem J • Na de eerste kinderziekten 
zal de importantie van deze verschillenbron wegebben. 
Verdere bespreking blijft achterwege. 
De tweede en derde vraag blijven aktueel in de organisatie. 

5.2. !!!~!r~~_!~!!_~~_!~~~£~!!!~~ 
5.2.1. !2~~!~~!~!!!~~!! 

Het uitgangspunt hier is dat de meetgegevens valide 
en betrouwbaar zijn. Na €len konstatering van €len ver
schil tussen de norm en het resultaat zal de ne~g~ng 
bestaan om allereerst €len onderzoek op de norm en te 
richten. Dit komt neer op €len nauwkeurige controle van 
de juistheid van de veronderstellingen waarop de normen 
gebaseerd zijn. Het houdt een waarneming in van de 
markten waarop de organisatie opereert. Nagegaan wordt 
of de ext erne invloeden niet gewijzigd zijn. 
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Dit is een funktie die kontinu moet plaats vinden 
in de organisatie om een optimale aanpassing aan 
nieuwe omstandigheden mogelijk te maken. 

In het merendeel van de gevallen bestrijkt de orga
nisatie drie markten; de produkt-, arbeids- en kapi
taalmarkt. De grootste onzekerheid bestaat doorgaans 
op de produktmarkt gevolgd door respectievelijk de 
arbeids- en kapitaalmarkt. Daar waar de grootste on
zekerheid he erst zal ook de grootste flexibiliteit 
gevraagd worden. Aan de verkoopprognoses zal dus 
vaak gesleuteld worden. 
Afhankelijk daarvan zullen wijzigingen in de produk
tie- en investeringsnormen worden aangebracht. Eerst 
na deze aanpassing van de norm en aan de gewijzigde 
omstandigheden is een verschillenanalyse zinvol. 
Een voorwaarde is weI dat de normen door de betrokken 
partijen als juist worden ervaren. 
Slechts bij wijze van uitzondering kan na een ver
schillenanalyse gekonkludeerd worden dat de norm en 
niet meer gebaseerd zijn op realistische vooronder
stellingen over de ext erne markten. 

5.2.2. ~!!!~~~!~~~!~E~2~!!!~~ 
De verschillen die niet toegeschreven kunnen worden 
aan een niet valide budget of niet meer valide normen, 
zijn uitvoeringsverschillen. Verslaggeving over de 
aard van de versohillen en een analyse van de verge
lijking van de norm en de output is van groot belang. 
Onder andere de beloning kan eraan gekoppeld worden. 
Het opsporen van de storingsbronnen is een stap in 
de verbetering van de organisatie. Langs deze weg 
kunnen de zwakke plekken in de organisatie opgespoord 
worden. 

5.2.3. !~~_!!~_~~~!_!~!_!~E~~~_~~E~EE~E!~~E~~_~~_!~~~~E1 
De inhoud van de informatie is afbankelijk van de norm 
waarmee vergeleken wordt. De verschillen-analyse kan 
aanleiding zijn om aan andere niveau's of instanties 
te rapporteren dan aIleen aan diegenen die bij de norm
realisering en bewaking direkt betrokken zijn. De be
trokkenen komen het eerst in aanmerking voor de rappor
tering. 
De timing is afbankelijk van de terugkoppeling. De ver
slaggeving moet zo frekwent zijn als voor de bijstel
ling van de doelmatige besturing van de delen van de 
organisatie nodig is. Een verslag over de verschillen 
tussen de geplande en gerealiseerde bewerkingstijden 
zal b.v. elke dag nodig zijn en over het onderhouds
budget en het werkelijk gespendeerde bedrag voor 
onderhoud een maal per jaar. 
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Afhankelijk van de redenen die aangevoerd worden 
voor de verschillen tusaen de norm en output zal 
er ingegrepen worden in de organis~tie, door de 
participanten van de organisatie en in uitzonde
ringsgevallen door buitenstaandera. 

5.2.4· ~~_~22!~~~=;e~l2!!2~2~!~~!!~_!!:Y!2~:!~!:_Y~!:_:!~_1~~~_ 
~~Ee~!!!:~_ 
Het sluitstuk van de budgetteringacyclus is de terug
koppeling van de bereikte resultaten naar de betrok
kenen. De groepsleden zullen deze resultaten verge
lijken met hun aspiratieniveau en eventueel hun as
piratieniveau aanpassen. 
Deze aanpassing kan zowel in positieve zin als in 
negatieve richting plaats vinden. Niet aIleen de 
resultaten maar ook het terugkoppelingsproces spelen 
hierbij een roJ.. 

Zo zal b.v. een frekwent kontakt met de bedrijfs
leiding over de bereikte reeultaten het aspiratie
niveau en de motivatie beinvloeden. Daarbij dient 
men weI te bedenken, dat kontakten, waarin de nega
tieve resultaten sterk benadrukt worden, na enige 
tijd demotiverend gaan werken (24). 

De inhoud van de teruggekoppelde resultaten zal be
trekking moeten hebben op de door de groep te be
invloeden variabelen. Terugkoppeling over niet te 
beinvloeden variabelen roept bij de groep frustratie
gevoelens op en doet de belangstelling van de groep 
voor de budgettering en kostenbewaking afnemen. 

Van belang is ook, dat bij een verschillen-analyse 
de oorzaak van de verschillen duidelijk wordt aange
geven, omdat andere voor de groep de hele terug
koppeling oribegrijpelijk en zinloos wordt. 

Bij het weergeven van de resultaten dient men te be
denken, dat iedere individu de cijfers interpreteert 
vanuit zijn eigen "f'unktionele fixatie" (14) 
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6. Konklusies 

Aan het slot van dit rapport kunnen wij konkluderen, dat 
er, vanuit hetgezichtspunt van bedrijfsekonomischever
slaggeving, geen overwegende bezwaren zijn aan te voeren 
tegen het budgetteren van groepen direkten. 
Een aantal .bestaande budgetsoorten en kostenbepalingsme
tho den zijnvoor dit doel direkt bruikbaar. Het enige ver
schil-met gangbare budgetteringsmethoden is, dat de ver
deling over de groepen wat fijner is. 

Als wij een keuze zouden moeten doen voor een bepaalde 
vorm van kostenbewaking bij groepen direkten, zouden wij 
kiezen voor: 

een flexibel budget, waarin alleen die variabelen zijn 
opgenomen die door de groepen te beinvloeden zijn 

- bij de samenstelling van het budget is participatie van 
de groep noodzakelijk 

- terugkoppeling moet in ieder geval plaatsvinden met be
trekking tot die fakto~en die in het budget genoemd zijn. 
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