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Dit proefschrift is geschreven in samenhang met mijn functie als hoofd van de organisa-

tieadviesafdeling van accountantskantoor Rühl Haegens van Aar. Dit is een middelgroot

accountantskantoor met 40 personeelsleden. Het kantoor richt zich met name op het

midden- en kleinbedrijf (MKB). De werkzaamheden van het kantoor beperken zich niet

tot het vakgebied accountancy, maar betreffen tevens advisering van bedrijven op gebie-

den als strategische planning, personeelsmanagement, marketing en organisatievraag-

stukken.

Hoewel veel accountantskantoren trachten te voorzien in de gevarieerde vraag naar

externe adviezen van hun klanten, vloeien deze adviezen niet logischerwijs voort uit de

oorspronkelijke taak van de accountant. Immers waar het vakgebied van de accountancy

zich met name richt op het samenstellen, beoordelen en controleren van gegevens uit

het verleden, moet voor het geven van zinvolle bedrijfsadviezen de tijdshorizon naar de

toekomst worden verlegd.

Accountantskantoor Rühl Haegens van Aar tracht zich op de markt van het midden- en

kleinbedrijf te profileren door de kwaliteit van zijn bedrijfseconomische adviezen. Tot

nu toe worden financiële verslagen hierbij als uitgangspunt genomen. Deze worden uitge-

breid met retrospectieve informatie, zoals tussentijdse cijfers, en met prospectieve infor-

matie zoals meerjarenbegrotingen. Toch wordt dit niet voldoende bevonden om cliën-

ten bedrijfseconomisch optimaal te begeleiden. Daarom is het van belang een integraal

systeem te ontwikkelen dat in het midden- en kleinbedrijf kan worden toegepast, waarbij

enerzijds een verband wordt gelegd tussen strategisch en operationeel beleid en ander-

zijds tussen financiële en niet-financiële informatie.

Momenteel worden de volgende knelpunten in de dienstverlening ervaren:

1 Het beschikbare cijfermateriaal is dikwijls gedateerd, dat wil zeggen minimaal enkele

maanden oud.

2 Het beschikbare cijfermateriaal is zelden genormeerd, waardoor geen verschillenana-

lyse kan plaatsvinden.

3 Bij het beschikbare cijfermateriaal ontbreken meestal niet-financiële gegevens.

Bovendien zijn de gegevens vrijwel nooit gerelateerd aan de bedrijfsprocessen. De

kosten per uur, de verhouding tussen directe en indirecte kosten en de bezetting op

enig moment blijken bijvoorbeeld niet uit de beschikbare gegevens.

De bovenstaande knelpunten worden niet alleen door Rühl Haegens van Aar onderkend.

Ook het SRA (Samenwerkende Registeraccountants) meldt op zijn ledenvergadering van

26 mei 1999 dat het de bovenstaande factoren ervaart als knelpunten indien de accoun-

tant zijn klanten in het MKB breed wil adviseren.
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Dit proefschrift wil bijdragen aan de ontwikkeling van een systeem dat de bedrijfsadvise-

ring van de accountant aan de MKB-ondernemer kan verbeteren. Het op het MKB toepas-

baar maken van het systeem, heeft onder meer zijn repercussie op de omvang ervan: het

moet snel en met een relatief korte doorlooptijd zijn toe te passen (bijvoorbeeld in 10

halve dagen, verspreid over 3 maanden). Daarnaast dient de omvang van de werkzaamhe-

den die de toepassing van het systeem van de adviseur vergt beperkt te zijn (bijvoorbeeld

40 uren). Dit is het gevolg van de kleinschaligheid, die kenmerkend is voor het MKB, en

de beperking die dat oplegt aan de besteding van middelen (tijd en geld).

Met de ontwikkeling van een dergelijk systeem, door ons het ManagementKompas-

Systeem genoemd (MKS), wordt beoogd de volgende doelstelling te realiseren:

het ondersteunen van ondernemers in het MKB bij de besluitvorming op basis van financiële en

niet-financiële informatie, die erop is gericht beslissingen op strategisch en op operationeel niveau

te integreren.

Daarnaast bestaat nog een aantal achterliggende doelstellingen bij de ontwikkeling van

het MKS:

1 het komen tot een voor derden herkenbare en onderscheidende methodiek van werken

door een organisatie op het gebied van accountancy c.q. advisering in het MKB;

2 het bieden van een houvast aan de adviseur bij zijn werkzaamheden, waardoor hij zo

doelmatig en effectief mogelijk tot de beoogde kwaliteit in dienstverlening kan komen;

3 het scheppen van de mogelijkheid om werknemers te begeleiden en op te leiden aan de

hand van een duidelijk omschreven concept.

1.1 Aanpak
Bij de ontwikkeling van het ManagementKompasSysteem is de volgende aanpak gehan-

teerd. In eerste instantie is een studie gedaan naar enkele belangrijke bestaande modellen

die ideeën kunnen opleveren bij de ontwikkeling van het systeem. Hierbij moet onder

meer worden gedacht aan de SWOT-analyse van Ansoff, de ABC-kostenanalyse van

Cooper en Kaplan, de concurrentieanalyse van Porter en de Balanced Scorecard van

Kaplan en Norton. Vervolgens zijn hieruit waar mogelijk elementen gehaald die al dan

niet met enige aanpassing zijn toegepast in het MKS.

Daarna is het aldus verkregen systeem in de praktijk toegepast. Gekozen is voor een uitge-

breide casestudie bij een bedrijf in de Nederlandse mengvoederindustrie. De resultaten

van deze casestudie zijn beschreven in hoofdstuk 6. Daarnaast is een casestudie uitge-

voerd in de machine-industrie. Deze casestudie verschilt qua aard in die zin van die in de

mengvoederindustrie dat in de mengvoederindustrie de toepassing van het MKS is

beschreven vanuit het gezichtspunt van één enkel bedrijf, terwijl in de machine-industrie

een helikopterview over de toepassing van het MKS bij een vijftal bedrijven wordt gege-

ven. De resultaten hiervan worden beschreven in hoofdstuk 7.
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In het navolgende zal worden aangegeven welke onderzoeksvormen bij de ontwikkeling

van het MKS zijn gehanteerd en waarom daarvoor is gekozen.

1.1.1 Het theoretisch onderzoek
Alvorens over te gaan tot de ontwikkeling van een ManagementKompasSysteem, is litera-

tuuronderzoek verricht. Dit had tot doel om:

1 een indruk te krijgen omtrent bestaande modellen die zijn ontwikkeld ten behoeve

van informatievoorziening en strategievorming in het algemeen, en voor het MKB

in het bijzonder;

2 vast te stellen welke (elementen van) bestaande modellen een bijdrage kunnen leveren

aan het te ontwikkelen systeem voor toepassing in het MKB;

3 richting te geven aan de ontwikkeling van het MKS voor het midden- en kleinbedrijf

en aan het later uit te voeren empirisch onderzoek.

Aangezien het onderzoek tot doel heeft om een praktisch toepasbaar stuursysteem voor

het midden- en kleinbedrijf te ontwikkelen, is het accent daarbij voornamelijk gelegd op

prescriptieve modellen. Deze modellen reiken als het ware een recept aan om te komen tot

een bepaald resultaat. Daarnaast is kennis genomen van enkele descriptieve modellen; deze

geven een beschrijving van wat in onderzoek over de werkelijkheid is aangetroffen.

Ansoff (1965) ontwikkelde een descriptief model van strategievorming dat tot op de dag

van vandaag een grote populariteit geniet. Het hart van zijn model vormt de zogenaamde

SWOT-analyse. Sterkten en zwakten van de organisatie enerzijds worden geconfronteerd

met kansen en bedreigingen die op de markt een rol spelen anderzijds. De genoemde facto-

ren worden vervolgens in een plan onderling op elkaar afgestemd. Dit heeft tot doel te

komen tot een beleidsplan met onderling consistente maatregelen om de doelstellingen

van de onderneming te realiseren. Het model is later door diverse auteurs aangepast, verder

uitgewerkt en/of verfijnd. Als voorbeeld van een verfijning van dit model toegespitst op

het MKB, geldt het model van Zwart (1998). De gedachtengang van Ansoff vormt een

belangrijk uitgangspunt bij dit proefschrift.

Er zijn twee redenen waarom de SWOT-analyse een belangrijke rol speelt in het MKS:

1 Een goede interne informatievoorziening levert informatie over de diverse processen

die zich binnen een bedrijf afspelen. Dit is echter nooit voldoende om op basis hiervan

een strategie te formuleren. Niet alleen informatie over de eigen bedrijfsprocessen,

ook informatie over ontwikkelingen op de bestaande en potentiële markten is relevant

om strategie te kunnen bepalen. De SWOT-analyse biedt een mogelijkheid om dit op

gestructureerde wijze te doen.

2 Het expliciet maken van de beoogde strategie en het vervolgens kwantificeren hiervan

kan dienen als een normstelling om in een latere fase de behaalde resultaten te kun-

nen toetsen aan deze norm. Deze toetsing levert informatie op, op basis waarvan de

ondernemer beleidsbeslissingen kan nemen, hetgeen één van de doelstellingen is

van het MKS.
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Een verdere uitwerking van de gedachtengang van Ansoff vindt onder meer plaats door

Porter (1995). Het vaststellen van sterkten en zwakten enerzijds en kansen en bedreigin-

gen anderzijds kan plaatsvinden door het uitvoeren van respectievelijk een interne en

een externe analyse. Porter (1996:22) stelt dat uit de interne analyse factoren naar voren

dienen te komen die:

1 de onderneming onderscheidt ten opzichte van andere ondernemingen;

2 moeilijk door anderen te imiteren zijn;

en daardoor:

3 bron van houdbaar concurrentievoordeel van de onderneming zijn.

Om te kunnen vaststellen of van dit laatste sprake is, is het volgens Porter noodzakelijk

om een externe analyse uit te voeren. Porter (1995:4) heeft hiervoor een model ontwikkeld

dat zich met name toespitst op de analyse van de markt in termen van interne, externe, en

potentiële concurrenten.

Een concurrentieanalyse is uiteraard een uiterst belangrijk en zinvol instrument bij het

analyseren van de concurrentiekracht waarover een bedrijf beschikt. Een beperking hier-

van is echter dat daarbij wordt geredeneerd vanuit de diverse aanbieders op de markt, en

dus niet of slechts ten dele vanuit de vraagzijde. Echter ook afnemers kunnen bepaalde

autonome wensen of verwachtingen met betrekking tot bepaalde producten hebben (pro-

ducten kunnen in de context van dit proefschrift zowel goederen als diensten zijn). De

karakteristiek en de eisen van de markt noemt Bamberger (1994:139) kritische succesfac-

toren (KSF’en). Een bedrijf kan duurzaam concurrentievoordeel opbouwen door een

juiste afstemming te realiseren tussen KSF’en enerzijds en de ‘resourses’ van de onderne-

ming anderzijds. De resources die de ene onderneming onderscheiden van de andere,

worden door Bamberger distinctive competences genoemd.

Omdat de distinctive competences (vanuit de interne omgeving) en de kritische succesfac-

toren (vanuit de externe omgeving) de duurzame concurrentievoordelen van de onderne-

ming bepalen, zal een ondernemer hierover voortdurend informatie willen verkrijgen.

Informatie voor het management moet derhalve meer bevatten dan financiële gegevens,

die veelal een gevolg zijn van het beleid uit het verleden. Johnson en Kaplan (1987:1) wij-

zen op de beperkingen die aan louter financiële informatie zijn verbonden. Deze informa-

tie is volgens hen dikwijls te geaggregeerd, komt niet tijdig beschikbaar en heeft noch een

relatie met de strategie noch met de bedrijfsprocessen (operationeel).

Een managementrapportage zou volgens Kaplan en Norton (1992) daarom tevens informa-

tie moeten geven over de concurrentiekracht waarover een bedrijf op enig moment

beschikt, daar deze bepalend zal zijn voor het resultaat in de toekomst. Een model hiervoor

werken zij uit in de vorm van wat zij de Balanced Scorecard noemen. Hierin wordt infor-

matie naar vier perspectieven geordend: het interne, financiële, klanten- en innovatieper-

spectief.
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Hoewel het belangrijk is om niet-financiële gegevens in de managementrapportage op te

(blijven) nemen om voortdurend op de hoogte te zijn van de mate waarin het bedrijf tege-

moet kan komen aan de kritische succesfactoren op de markt, is het eveneens relevant te

weten wat de kosten zijn van het tegemoet komen aan deze factoren. Inzicht in kostprij-

zen verschaft informatie op strategisch en operationeel niveau. Strategisch omdat aan

de hand van kostprijzen kan worden vastgesteld of een product(groep) aantrekkelijk is om

in het assortiment op te nemen, en op korte termijn om kosten beheersbaar te houden en

afwijkingen van de norm snel te signaleren. Een kostprijs die uit beheersoogpunt wordt

bepaald (operationeel) zal van een andere aard en samenstelling zijn dan een kostprijs die

uit beleidsoogpunt wordt bepaald (strategisch).

De verschillen tussen een operationele en strategische kostprijs komen nadrukkelijk naar

voren bij de toepassing van de door Cooper, Kaplan en Johnson (1988) ontwikkelde ABC-

methode van kostprijsbepaling. Deze geeft aanknopingspunten voor de bepaling van kost-

prijzen voor het nemen van zowel lange als kortetermijnbeslissingen.

Uit de modellen van de bovenstaande auteurs worden elementen overgenomen die

geschikt zijn om te gebruiken als onderdeel van het ManagementKompasSysteem. In de

hoofdstukken 3 en 4 worden deze uitgewerkt en besproken.

1.1.2 Het empirisch onderzoek
Behalve theoretisch onderzoek, levert ook empirisch onderzoek een belangrijke bijdrage

aan de ontwikkeling van het ManagementKompasSysteem. Daarbij is het niet zo dat eerst

een volledig theoretisch concept wordt ontwikkeld dat later wordt toegepast in de praktijk.

Praktische toepassing naderhand vindt weliswaar plaats, maar reeds tijdens de literatuur-

studie is veelvuldig sprake van praktijkonderzoek. 

Zoals reeds eerder beschreven, gaat het bij het ontwikkelen van het Management-

KompasSysteem om een systeem dat in het midden- en kleinbedrijf kan worden toege-

past waarbij een verband wordt gelegd tussen strategisch en operationeel beleid en waar-

bij bovendien een verband bestaat tussen financiële en niet-financiële informatie.

Derhalve zullen verbanden tussen de genoemde factoren integraal in beeld moeten wor-

den gebracht. Dit heeft de volgende twee consequenties voor het uit te voeren empirisch

onderzoek:

[1] Daar waar het gaat om strategie dienen een externe en een interne analyse te worden

uitgevoerd. Bij de externe analyse moeten in elk geval de belangrijkste ontwikkelingen

van factoren in beeld worden gebracht die een grote invloed hebben op de omvang en

samenstelling van de markt waarin het bedrijf opereert. Daarnaast worden op basis

van de wensen en verwachtingen van de afnemer de kritische succesfactoren in kaart

gebracht. Bij de interne analyse is het relevant de distinctive competetive factors te

identificeren. Aangezien deze relatief zijn ten opzichte van concurrenten kan een

bedrijfsvergelijkend onderzoek hierbij ondersteunend zijn.
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[2] Om te komen tot een informatiesysteem waarbij niet alleen een relatie bestaat met de

gevoerde strategie maar tevens met de bedrijfsprocessen, dienen deze processen gron-

dig te worden geanalyseerd. Hierbij is het van belang de relatieve en absolute kosten

van de processen te analyseren alsmede de factoren die deze kosten beïnvloeden,

zoals kosten van bepaalde werkzaamheden.

Het ontwikkelen en testen van een ManagementKompasSysteem vergt derhalve een diep-

gaand integraal empirisch onderzoek binnen een bepaalde branche. Er is gekozen voor

de uitvoering van een diepgaand praktijkonderzoek in slechts één branche. Daarnaast wor-

den enkele onderdelen van het MKS in een tweede branche toegepast om op basis hiervan

tot een algemene beschouwing over het MKS te komen. De redenen hiervoor zijn als volgt:

1 De doelstelling bij de ontwikkeling van het MKS is niet primair om één standaardmo-

del te ontwikkelen dat in alle branches toepasbaar is. Voorop staat om een model te

ontwikkelen waarbij de relatie tussen financiële en niet-financiële informatie en

bovendien de relatie tussen operationele processen en strategie tot uitdrukking komt.

Deze relaties zullen per branche verschillen. Conceptueel zal het MKS echter in meer-

dere branches toepasbaar zijn.

2 Door één branche grondig te bestuderen ontstaat tevens inzicht in de wijze waarop het

MKS in een andere branche kan worden toegepast. Indien namelijk de kenmerken

van een andere branche bekend zijn, kan worden vastgesteld op welke punten deze

afwijkt van de door ons onderzochte case, en welke gevolgen dat heeft voor de toepas-

sing van het MKS.

Dit heeft tot gevolg dat van generaliseerbaarheid van de conclusies van dit proefschrift

slechts op een conceptueel niveau sprake is.

Vervolgens dient te worden vastgesteld in welke branche het empirisch onderzoek plaats

zal vinden. De te onderzoeken bedrijven dienen uiteraard te passen binnen de gehan-

teerde definitie van midden- en kleinbedrijf. Bovendien moet er in de te onderzoeken

branche ook duidelijk sprake zijn van strategievorming voor de lange termijn. Een bran-

che waarbij sprake is van kapitaalintensiviteit ten gevolge van investeringen in vaste activa

die niet alternatief aanwendbaar zijn biedt daarvoor goede aanknopingspunten. Immers,

worden in een dergelijke markt investeringen gedaan dan legt de ondernemer zich voor

langere tijd vast. Overstappen naar een andere markt tegen acceptabele kosten is niet

mogelijk. Doordat de ondernemer zich voor lange tijd vastlegt is grondige bezinning

vooraf noodzakelijk. Daarnaast zullen ondernemers zich eerder genoopt voelen zich over

een strategie te bezinnen indien zij zich bevinden op een afnemende markt, dan wanneer

zij zich bevinden op een groeimarkt (Porter, 1995:257).

Afgezien van het bovenstaande dient er bereidwilligheid te bestaan bij een aantal bedrij-

ven om mee te doen aan het onderzoek. Deze bereidwilligheid is doorgaans groter in een

bedrijfstak waar relatief weinig onderzoek plaatsvindt dan in een bedrijfstak waarin dit

juist veel gebeurt, bijvoorbeeld door de brancheorganisatie of door het EIM. Tot slot die-

nen bedrijven in de gekozen branche voldoende vergelijkbaar te zijn indien tijdens het

onderzoek van bedrijfsvergelijking gebruik wordt gemaakt.
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Deze factoren hebben geleid tot de keuze om onderzoek te doen binnen de Nederlandse

Mengvoederindustrie. Deze branche heeft onder meer de volgende kenmerken:

1 Door de relatief hoge kosten van uitgaand transport levert schaalvergroting slechts

tot op zekere hoogte voordelen op. Hierdoor kan de markt als gefragmenteerd worden

beschouwd (Porter, 1995:258). Niettemin zijn enkele grote aanbieders op de markt in

staat een aantal regels te dicteren aan de kleinere bedrijven.

2 De mengvoederindustrie is kapitaalintensief. Reeds gedane investeringen in gebou-

wen, machines en besturingssystemen kunnen niet ten behoeve van andere produc-

ten dan mengvoeders worden aangewend. Investeringsbeslissingen moeten daarom

op basis van een toekomstverwachting voor 10 tot 20 jaar worden genomen.

3 De markt is sterk in ontwikkeling. Dit komt door technologische ontwikkelingen ener-

zijds (bio-technologie) en marktontwikkelingen anderzijds (politieke maatregelen,

steeds grotere en mondigere afnemers). De snelle verandering in kennis die door een

kleine mengvoederfabrikant niet op alle deelgebieden tegelijk kan worden verworven

en toegepast noopt hem tot het maken van keuzen.

4 Veel mengvoederbedrijven voldoen aan de gehanteerde definitie van midden- en

kleinbedrijf. De overgrote meerderheid van deze bedrijven is eigendom van de direc-

teur en het is relatief eenvoudig om op directieniveau contacten te onderhouden. Dat

is relevant omdat hier meestal de strategievorming plaatsvindt. Overigens kent de

branche ook (grote) producenten van mengvoeders die niet tot het MKB worden gere-

kend. (Deze bedrijven vallen buiten het onderzoek. De invloed van deze bedrijven op

de branche is uiteraard wel meegenomen in het onderzoek).

5 In de branche vindt relatief weinig bedrijfsvergelijkend onderzoek plaats. Daar waar

dat wel gebeurt, zijn het particuliere initiatieven die leiden tot het op kleine schaal

(vijf à zes bedrijven) organiseren van gespreksbijeenkomsten. Veel ondernemers heb-

ben de behoefte om hun eigen resultaten afgezet te zien tegen die van concurrenten

en zijn daarom bereid mee te werken aan (bedrijfsvergelijkend) onderzoek.

Naast een integrale toepassing in de mengvoederindustrie zijn elementen van het MKS

toegepast in de machine-industrie. Er is voor deze branche gekozen omdat de meeste

bedrijven in deze branche, evenals die in de mengvoederinsdustrie, voldoen aan de door

ons gedefinieerde kenmerken van MKB-bedrijven, maar waarbij er eveneens grote ver-

schillen bestaan met de voornoemde branche. Deze worden beschreven in hoofdstuk 7.

Enkele verschillen noemen we nu reeds:

1 De machine-industrie wordt gekenmerkt door stukproductie op basis van door afne-

mers gespecificeerde eisen. De mengvoederindustrie is een voorbeeld van procesin-

dustrie waarbij productie gedeeltelijk standaard en gedeeltelijk op basis van klantspe-

cifieke eisen plaatsvindt.

2 De kosten van een machine worden voornamelijk bepaald door de daaraan bestede

manuren, de kosten van mengvoeders worden voornamelijk bepaald door de daar-

aan bestede grondstoffen.

3 De machine-industrie kent per type machine slechts één of enkele aanbieders, de

mengvoederindustrie kent vele onderling vergelijkbare aanbieders.
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Door het MKS toe te passen in twee branches die qua interne processen en omgeving

sterk van elkaar verschillen, trachten wij ons een beeld te vormen over de generaliseer-

baarheid van het MKS.

1.1.2.1 Exploratief onderzoek
Bij het uitvoeren van het empirisch onderzoek is in eerste instantie exploratief onder-

zoek gedaan. Dit had tot doel om:

1 nader te beoordelen of de branche geschikt was voor de ontwikkeling van het

ManagementKompasSysteem;

2 prioriteiten en aandachtspunten voor vervolgonderzoek vast te stellen;

3 een plan te ontwikkelen aan de hand waarvan een latere ontwikkeling en implementa-

tie van het ManagementKompasSysteem kon plaatsvinden;

4 een indicatie te krijgen van aandachtspunten bij de toepassing van de diverse onderde-

len van het MKS in de mengvoederindustrie.

Dit exploratieve onderzoek is uitgevoerd aan de hand van literatuuronderzoek, vraagge-

sprekken met experts en het bestuderen van enkele cases.

Literatuuronderzoek
Bij de uitvoering van het literatuuronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: Visie

op de rundvleesproductie (1995), Kip, ik heb je! (1994), The compound feed industry

(1995), Kwin (1997-1998), De Molenaar (jaargangen 1996 en 1997), Varkenshouderij

(maart 1997), De Nederlandse vee, vlees en eiersector in cijfers (1997), de Mengvoeder-

enquête (1995), Collegedictaat Mengvoeders (Van der Poel, 1995), EI-land in zicht (1995).

Vraaggesprekken met experts
Er hebben vraaggesprekken plaatsgevonden met afnemers van mengvoeders, bouwers

van mengvoederfabrieken, toeleveranciers, voederdeskundigen, bio-technologen, macro-

economen, stallenbouwers en andere deskundigen die direct of indirect bij de branche

zijn betrokken.

Uitvoering van verkennend caseonderzoek
Bij drie bedrijven die werkzaam zijn binnen de mengvoederindustrie is onderzoek ter

plaatse verricht. Dit bestond uit de analyse van cijfermateriaal, waarnemingen binnen

het bedrijf, vraaggesprekken en schriftelijke interviews met werknemers en bestudering

van (gedeelten van) de administratieve organisatie.

1.1.2.2 Bedrijfsvergelijkend onderzoek
Het exploratieve onderzoek is de basis geweest voor een bedrijfsvergelijkend onderzoek

dat onder 14 bedrijven is uitgevoerd. Deze groep bedrijven is als volgt geselecteerd.
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[1] Uit het exploratieve onderzoek is naar voren gekomen dat het raadzaam is om bedrij-

ven die vallen onder de definitie van MKB weer verder onder te verdelen in klein,

middelgroot en groot, aangezien dit zijn repercussie heeft op de succesfactoren en

toekomstmogelijkheden van het bedrijf. De omvang en samenstelling van de groep is

zodanig geweest dat zich in elke categorie enkele bedrijven bevonden.

[2] De mengvoederindustrie in Nederland is met name geconcentreerd in Gelderland

en Noord-Brabant. Afnemers verschillen qua omvang echter in beide provincies. Dit

heeft gevolgen voor bijvoorbeeld transportkosten en de mogelijkheid voor de afne-

mer om halffabrikaten te verwerken (om dit rendabel te kunnen doen is een bepaalde

schaalgrootte vereist). Daarnaast zijn er verschillen in de concurrentieverhoudingen

en prijzen in beide provincies. De omvang en samenstelling van de groep is zodanig

geweest dat zowel in Gelderland als in Noord-Brabant een aantal bedrijven aan het

onderzoek deelnam.

[3] Bij het exploratief onderzoek zijn een vijftal bedrijfsprocessen geïdentificeerd die

gezien hun relatieve belang in de kosten in elk geval onderwerp van onderzoek zou-

den moeten zijn. Dit zijn: transport, inkoop, verkoop, optimalisering/productie en

administratie. Om individuele bedrijven niet te zwaar te belasten is ervoor gekozen

om de onderzoeksgroep zo samen te stellen, dat tenminste elk proces bij twee bedrij-

ven kon worden geanalyseerd, dit ter vergelijking.

[4] Tot slot is het een vereiste geweest dat de interne organisatie van de onderneming

en de bereidheid van de ondernemer om aan het onderzoek medewerking te verlenen

van dien aard waren dat dit niet tot praktische problemen bij de uitvoering van het

onderzoek zou leiden.

Op basis van de voornoemde eisen zijn in overleg met de branchevereniging 25 bedrijven

individueel benaderd, waarvan 14 bedrijven positief hebben gereageerd. Deze onderzoeks-

groep voldeed qua aantal en samenstelling aan de voornoemde eisen.

Het doel van het bedrijfsvergelijkend onderzoek is:

1 De branche in kaart te brengen in termen van marktontwikkelingen en concurrentie.

2 Vast te stellen hoe rendementen van het ene bedrijf liggen ten opzichte van die van

het andere en het achterhalen van de oorzaken van de onderlinge verschillen.

3 Specifieke knelpunten in de branche in beeld te krijgen, alsmede de specifieke knel-

punten van de deelnemende bedrijven.

Bij dit onderzoek is getracht zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie te verkrij-

gen. De resultaten hiervan hebben vervolgens als input gediend voor het te ontwikkelen

ManagementKompasSysteem. Voor de deelnemende bedrijven heeft dit de volgende

resultaten opgeleverd:
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1 De visie van deze bedrijven wordt verder ontwikkeld en er wordt een aanzet gegeven

tot het formuleren van een strategie.

2 Maatregelen worden aangegeven om te komen tot beter rendement.

3 Deze bedrijven verkrijgen inzicht in hun positie ten opzichte van die van vergelijkbare

bedrijven in de branche, alsmede een verscherping van het inzicht in de branche in

zijn algemeenheid.

In deze fase van het onderzoek is tevens een telefonische enquête onder afnemers uitge-

voerd. De 600 benaderde bedrijven zijn ad random geselecteerd uit adressenbestanden

met een dekkingsgraad van 90%. Geselecteerde bedrijven dienen het hoofdinkomen aan

de veehouderij te ontlenen. Van de benaderde bedrijven verleende 157 bedrijven hun

medewerking. De vragen in de enquête richtten zich vooral op de criteria die men han-

teerde bij het kopen van voeders en het selecteren van een leverancier daarbij. Aangezien

dit onderzoek niet op zichzelf stond, maar gepaard ging met diepte-interviews bij afne-

mers en aangezien de resultaten konden worden afgezet tegen de gegevens die bij de

mengvoederbedrijven waren verkregen, werd de respons van 26% voldoende geacht om

een goed beeld van de belangrijkste eisen en wensen van afnemers te verkrijgen.

1.1.2.3 De casestudies
Het laatste gedeelte van het empirisch onderzoek heeft bestaan uit de integrale ontwikke-

ling en implementatie van het ManagementKompasSysteem bij een geselecteerde case.

Deze case betreft een bedrijf dat werkzaam is in de mengvoederindustrie. Gekozen is

voor een enkelvoudige case waarbij is getracht een hoge mate van diepgang te realiseren

bij de toepassing van het ManagementKompasSysteem. Daarnaast zijn elementen van het

MKS toegepast bij enkele bedrijven uit de machine-industrie. Uitsluitend die elementen

worden beschreven waarvan de toepassing van het MKS in de machinebouw verschilt

van de toepassing in de mengvoederindustrie. Dat er verschillen zijn, is voornamelijk

het gevolg van het feit dat het primaire proces en de structuur en dynamiek van de afzet-

markt in de machine-industrie sterk afwijken van die in de mengvoederindustrie.

1.2 Definities 

1.2.1 Het midden- en kleinbedrijf
Dit proefschrift richt zich in het bijzonder op het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het

grootste gedeelte van de bedrijfseconomische literatuur in zijn algemeenheid en literatuur

over strategische planning in het bijzonder, is gericht op grote bedrijven. De reden om

een proefschrift speciaal toe te spitsen op het MKB is dat deze sector een aantal specifieke

kenmerken bezit. Over de aard van deze kenmerken is de literatuur niet eenduidig. Veel

gebruikte definities van een MKB-bedrijf zijn bijvoorbeeld die van Tate (1978): “Een orga-

nisatie met een naam, een locatie waar de ondernemingsactiviteiten plaatsvinden, een

eigenaar en één of meer werknemers dan de eigenaar”, die van Hertz (1982): “Een onder-

neming die wordt gemanaged door niet meer dan drie managers of waarvan de perso-
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neelsomvang het aantal van 100 personeelsleden niet overschrijdt” en de volgende twee

definities van Nappi (1980): “Een onderneming met minder dan 500 werknemers” en

“Een onderneming die onafhankelijk is in eigendom en management, minder dan 100

werknemers in dienst heeft en bovendien een bruto-omzet heeft van minder dan

$ 1.000.000,-”.

Een andere veel gehanteerde definitie van MKB is die van de Small Business Act uit 1953.

Bij deze definitie worden zowel kwalitatieve als kwantitatieve factoren onderscheiden bij de

categorisering van bedrijven. Kwalitatief gelden de volgende kenmerken: bij een MKB-

onderneming is sprake van onafhankelijk eigendom en management en de onderneming

is niet dominant in zijn branche. De kwantitatieve kenmerken van MKB-ondernemingen

betreffen de omzet en het aantal werknemers. De waarde van de omzet en het aantal werk-

nemers waarbij een onderneming door de SBA als MKB-bedrijf wordt getypeerd, is afhanke-

lijk van de branche waarin de onderneming actief is. De genoemde criteria worden door de

SBA gekoppeld aan de SIC-code, een Amerikaanse branchecodering die vergelijkbaar is

met de Nederlandse SBI-code.

Ook Nooteboom en Hemsing (1998) neemt in de definitie van MKB zowel kwalitatieve

als kwantitatieve kenmerken op. Nooteboom en Hemsing definiëren het MKB aldus:

“Alle particuliere ondernemingen buiten landbouw, visserij en delfstoffenwinning, met

minder dan 100 werkzame personen”.

Kwantitatieve criteria bieden het voordeel dat zij duidelijk zijn en eenvoudig kunnen wor-

den geverifieerd. Wij zijn het eens met de SBA dat bij de bepaling van kwantitatieve crite-

ria rekening dient te worden gehouden met de branche wat het vaststellen van de grens-

waarden van deze criteria betreft. Aangezien het vaststellen van grenswaarden per SBI-

code buiten het bestek van dit proefschrift valt, proberen wij te komen tot een kwalitatieve

definiëring van het MKB.

De kwalitatieve elementen uit de SBA-definitie van MKB zijn ook voor ons bruikbaar.

Onafhankelijkheid van zowel eigendom als management is relevant voor een onderne-

ming omdat hiermee de verantwoordelijkheid van strategische planning alsmede van de

besturing van de organisatie bij het management komt te liggen. Door de onafhankelijk-

heid van eigendom wordt dit hierbij niet door andere eigenaren beperkt in zijn bevoegd-

heden. (Nooteboom en Hemsing [1998:60] stelt onafhankelijkheid als eis door te spreken

over particuliere ondernemingen.)

Ook het element van kleinschaligheid is voor ons van belang. Deze kleinschaligheid heeft

een aantal consequenties bij het ontwerpen van het MKS.

In de eerste plaats kan het bedrijf in dat geval op één centrale plaats grondig worden

begrepen. Dit is een voordeel bij het opstellen en implementeren van een ondernemings-

plan, dat een onderdeel vormt van het MKS. Immers alleen op dat punt bestaat het over-
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zicht om de verbanden te zien die noodzakelijk zijn voor een integraal ondernemings-

plan. Dit elimineert een door gebrek aan overzicht ontstane noodzaak tot het kiezen voor

ad hoc oplossingen of deeloplossingen. Kleinschaligheid biedt derhalve beter dan groot-

schaligheid de mogelijkheid tot het opstellen van een integraal ondernemingsplan.

In de tweede plaats hebben ten gevolge van kleinschaligheid alle leden van de organisatie

in beginsel de mogelijkheid om met elkaar te communiceren. Dit maakt het relatief een-

voudig om een uitgekozen strategie effectief te implementeren. Ook schept het mogelijk-

heden voor snelle implementatie van nieuwe systemen, methodieken en/of ideeën.

Daarnaast zijn werknemers door communicatie makkelijker in staat om van elkaar te

leren, wat de strategie-uitvoering ten goede zal komen. In de definitie zal ervan worden

uitgegaan dat directe communicatie tussen alle leden van het bedrijf mogelijk is.

Een derde gevolg van kleinschaligheid is het ontbreken van afzonderlijke planners. De

ontwikkeling van een (toekomst)visie komt tot stand binnen de lijn, waarbij het accent

meestal zal liggen in de top van de organisatie.

Aan de kwalificatie van het MKB door de SBA, te weten kleinschaligheid en onafhanke-

lijkheid van eigendom en management, voegen wij een aspect toe. Dit is de dominante

invloed van de directeur/eigenaar. Dit laatste aspect heeft tot gevolg dat ruime aandacht

dient te worden besteed aan de doelstellingen van de ondernemer. Deze zijn niet altijd

louter financieel en bovendien niet altijd louter rationeel. De kwaliteiten, voorkeuren en

wensen van de directeur/eigenaar, welke deels expliciet maar deels ook impliciet kunnen

zijn, dienen zo helder mogelijk in kaart te worden gebracht om hiermee rekening te kun-

nen houden bij het maken van beleidskeuzen. Indien bij de ondernemingsplanning

onvoldoende rekening wordt gehouden met de expliciete en impliciete doelstellingen van

de directeur is de kans op succes gering. Daar waar de dominante positie van de direc-

teur/eigenaar kan worden gezien als beperkend bij het bepalen van strategische opties (er

bestaat een grote afhankelijkheid van de doelstelling van de directeur/eigenaar), is onaf-

hankelijkheid van eigendom en management juist een element dat extra ruimte geeft. Er

hoeft, anders dan bij grootschalige ondernemingen, niet of heel beperkt rekening te wor-

den gehouden met besluiten van bijvoorbeeld de AVA, de OR en de RvC.

Op grond van het bovenstaande wordt het MKB door ons als volgt gedefinieerd:

Een organisatie behoort tot het midden- en kleinbedrijf als deze voldoet aan de volgende

kenmerken:

1 de directeur/eigenaar neemt een dominante positie in binnen de organisatie;

2 er is sprake van kleinschaligheid;

3 er is sprake van onafhankelijkheid in eigendom en management.

Behalve hetgeen reeds is beschreven, heeft de gekozen definitie van MKB de volgende

implicaties voor het ontwerpen van het MKS:
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1 Specifieke deskundigheid op het gebied van strategische planning ontbreekt binnen

de eigen organisatie. Deze dient extern te worden aangetrokken.

2 Vanwege de kleinschaligheid en de daaruit voortvloeiende overzichtelijkheid kan de

organisatie vanuit één punt (het management) in zijn geheel grondig worden begre-

pen. Hierdoor is de noodzaak tot geformaliseerde procedures beperkt.

3 De beschikbare middelen van bedrijven uit het MKB zijn meestal schaars. Hiermee

worden niet uitsluitend financiële middelen bedoeld, maar bijvoorbeeld ook beschik-

bare tijd, het aantal specifieke deskundigheden waarover men intern kan beschikken

en de ten dienste staande hulpmiddelen ter verkrijging van informatie. Dit heeft ener-

zijds tot gevolg dat er voor het MKB een extra uitdaging ligt om deze schaarse midde-

len optimaal te alloceren, waarbij het MKS ondersteunend kan zijn, maar dit bete-

kent anderzijds dat de doorlooptijd en de kosten van het opzetten en implementeren

van het MKS sterk in de hand dienen te worden gehouden. Bovendien spelen directe

praktische toepasbaarheid, eenvoud en duidelijkheid een grote rol.

1.2.2 Informatie
Evenals ‘MKB’ is ook hetgeen wordt bedoeld met informatie niet eenduidig. Zo spreekt

Moorman e.a. (1991:260) van “de combinatie van gegevens, de ordening van deze gege-

vens en de betekenis van deze ordening”. Deze definitie ligt dicht bij die van Bemelmans

(1981:17): “Informatie bestaat uit met elkaar in verband gebrachte en geïnterpreteerde

gegevens”. Derksen en Crins (1992:4) definieert informatie als “gegevens die van beteke-

nis zijn voor de ontvanger van die gegevens”. Starreveld en de Mare (1985:2) ziet informa-

tie als “datgene wat het bewustzijn van de mens bereikt en bijdraagt tot zijn kennisbeeld”.

Voor ons is het doel van de verstrekte informatie de ondernemer te ondersteunen bij zijn

besluitvorming. Een definitie die besluitvorming en informatie met elkaar in verband

brengt, is die van Lam en Beek (1982:3): “Informatie bestaat uit in zodanige vorm

bewerkte gegevens dat deze betekenis hebben voor de ontvanger en van werkelijke of

veronderstelde waarde zijn bij het nemen van beslissingen”.

Deze definitie is ook in het kader van het MKS hanteerbaar. Bij de doelstelling van het

MKS gaven wij aan dat deze informatie erop gericht dient te zijn beslissingen op strate-

gisch en op operationeel niveau te integreren. Wat is nu een beslissing op strategisch

niveau en wat is een beslissing op operationeel niveau? Dat wordt beschreven in de vol-

gende paragraaf.

1.2.3 Strategische en operationele beslissingen
Alvorens we iets kunnen zeggen over strategische en operationele beslissingen, bekij-

ken we eerst het begrip strategie, dat in dit proefschrift reeds een aantal keren werd

gebruikt. Wat wordt hier nu precies mee bedoeld? Mintzberg (1994a:38-43) onderscheidt

vier definities van strategie:

1 strategie is een plan, een richting voor de toekomst;

2 strategie is een (gekozen) positie op de markt: het bepalen van bepaalde producten op

bepaalde markten;
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3 strategie is een patroon, een consistent gedrag gedurende langere tijd;

4 strategie is een perspectief: een benadering, een wijze waarop een onderneming de

dingen aanpakt.

Zowel in de spreektaal als in de literatuur komt men deze vier definities tegen, meestal

impliciet. Zien wij strategie uitsluitend als een plan, dan zou de onderneming bij afwezig-

heid van dat plan niet over een strategie beschikken. In het kader van dit proefschrift

stellen wij dat elke op continuïteit gerichte onderneming wel min of meer een bepaalde

strategie heeft, maar dat deze niet altijd is gepland.

Hoewel strategie alles met de markt te maken heeft, vinden wij de definitie van strategie

als (gekozen) positie op de markt te eng. Ook interne factoren (productieproces, aantal

productielocaties) die het gevolg zijn van de afstemming van de organisatie op haar omge-

ving, rekenen wij tot de strategie van de onderneming.

Strategie als patroon (als consistent gedrag) en strategie als benaderingswijze vertonen

enige overlapping met elkaar. Een bepaalde benaderingswijze zal in de regel immers lei-

den tot een bepaald gedrag. De definitie van strategie als benaderingswijze is echter bre-

der dan die van strategie als consistent gedrag gedurende een langere tijd en wel om twee

redenen: in de eerste plaats omdat deze laatste definitie spreekt over ‘langere tijd’, waar-

door veranderingen die elkaar in snel tempo opvolgen niet als strategisch worden gezien,

en in de tweede plaats omdat een benaderingswijze behalve gedrag ook houding en ken-

nis kan omvatten.

In dit proefschrift zien wij strategie daarom als een perspectief: een benadering, ofwel de

wijze waarop de onderneming zaken aanpakt. Voor deze benadering kan bewust zijn geko-

zen, en het toepassen ervan kan zijn gepland. Is deze planning schriftelijk vastgelegd, dan

spreken we van een strategisch plan. Binnen deze definitie is niet elke strategie het gevolg

van een bewuste planning. De wijze waarop een onderneming zaken benadert, kan bijvoor-

beeld ook het gevolg zijn van ervaringsleren.

Bij de beschrijving van het doel van het MKS maakten wij onderscheid tussen beslissin-

gen op operationeel niveau en beslissingen op strategisch niveau. Jans (1985:43) definieert

operationele beslissingen als “beslissingen die veelal de voorbereiding betreffen van de

uitvoering en de regeling van de uitvoering zelf, waaronder het bijsturen”, terwijl strategi-

sche beslissingen volgens hem “(...) verband houden met de relatie van de organisatie

tot haar omgeving”. Even verder schrijft hij: “Kenmerkend voor deze categorie beslissin-

gen zijn: onzekerheid ten aanzien van de verwachte ontwikkelingen en gedachtemogelijk-

heden en het veelal eenmalige karakter van deze beslissingen”.

Het onderscheid dat Jans maakt tussen strategische en operationele beslissingen is ook

voor ons zinvol. De onzekerheid en het veelal eenmalige karakter van strategische beslis-

singen maken dat de besluitvorming hierover anders zal plaatsvinden dan die bij operati-
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onele beslissingen. Zo zal bij het nemen van strategische beslissingen op grond van de

voornoemde definitie informatie over de onderneming en haar omgeving relevant zijn,

terwijl bij het nemen van operationele beslissingen informatie over de uitvoering (onder-

liggende bedrijfsprocessen) relevant zal zijn.

1.3 Opbouw van het proefschrift
In hoofdstuk 2, Concepten van planning, worden twee modellen van strategische planning

besproken: het reizigersmodel en het trekkersmodel. Aangegeven wordt wat de kenmerken

van de modellen zijn, en wat de consequenties ervan zijn voor de interne informatie-

voorziening. Van beide modellen worden enkele scholen nader toegelicht. Daarna wordt

een viertal modellen besproken die zijn bedoeld om stap voor stap te komen tot de ontwik-

keling van een strategisch plan. Deze modellen zijn: het Bontje-model, het Strategisch 

Y-model, het Durham-model en het MKB-ondernemingsplanmodel.

In hoofdstuk 3, De strategische component: aanvulling op bestaande modellen, worden enkele

aanvullingen beschreven op de gangbare modellen bij het bepalen van de positie die een

onderneming op de markt heeft. Aan de hand hiervan kan de onderneming vaststellen

wat haar concurrentiepositie is op het moment van analyse, en wat dat inhoudt voor de

toekomstige concurrentiekracht. Een onderdeel van de externe analyse vormt de eerder

besproken afnemersenquête. Daarnaast wordt de interne analyse besproken. Belangrijke

onderdelen hiervan zijn de bedrijfsvergelijking en de kostprijsanalyse.

Hoofdstuk 4, De operationele compontent: interne informatievoorziening, beschrijft twee

modellen van interne informatievoorziening. Dit zijn respectievelijk het Systeem Bennink

en de Balanced Scorecard. Op basis van deze twee modellen wordt in dit hoofdstuk een

model afgeleid waarmee de interne informatievoorziening in het MKS kan plaatsvinden.

Dit model noemen wij het resultatenvolgsysteem. Hiermee wordt het management in

staat gesteld wekelijks te beschikken over de belangrijkste informatie van de onderne-

ming.

In hoofdstuk 5, Het MKS, wordt het totale MKS beschreven. Mede op grond van hetgeen

reeds in hoofdstuk 2, 3 en 4 is uitgewerkt, komen we in dit hoofdstuk tot de beschrijving

van het totale, integrale MKS.

In hoofdstuk 6, Casestudie, komt aan de hand van een casestudie bij een mengvoederbe-

drijf aan de orde hoe het ontwikkelde systeem in de praktijk wordt toegepast om de wer-

king ervan te illustreren. Tevens wordt in dit hoofdstuk commentaar op de toepassing van

het MKS gegeven door de directeur van de onderneming waarbij het MKS is toegepast.

In hoofdstuk 7, Toepassing van het MKS in de machine-industrie, wordt de toepassing van

enkele elementen uit het MKS in de machine-industrie beschreven. Tevens worden de

belangrijkrijkste overeenkomsten tussen en verschillen met de toepassing van het MKS in

de mengvoederindustrie beschreven.
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In hoofdstuk 8, Afsluitende beschouwingen, worden de belangrijkste conclusies beschreven

die worden getrokken uit de casestudies die in de beide voorafgaande hoofdstukken zijn

beschreven. Dit hoofdstuk is verdeeld in vier paragrafen. In de eerste paragraaf worden

conclusies getrokken omtrent de toepasbaarheid van het MKS bij middelgrote en kleine

ondernemingen. De tweede paragraaf besteedt aandacht aan de beperkingen van het

MKS. In de derde paragraaf worden de consequenties van de ontwikkeling en toepas-

sing bij relaties van het MKS voor de organisatie Rühl Haegens van Aar zelf besproken.

De vierde paragraaf bevat slotopmerkingen.
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