
 

 

 University of Groningen

Het ManagementKompasSysteem
Verschuren, Franciscus Johannes Martinus

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2000

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Verschuren, F. J. M. (2000). Het ManagementKompasSysteem: integratie van ondernemingsplanning en
informatievoorziening in het MKB. [, Rijksuniversiteit Groningen]. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/97e9b21e-6378-40df-8c6d-397188c199a5


4.1 Inleiding
Aan de hand van het MKS dient financiële en niet-financiële informatie te kunnen wor-

den verstrekt die erop is gericht beslissingen op strategisch en op operationeel niveau te

integreren. Gezien de specifieke kenmerken van het MKB-bedrijf, worden aan de interne

informatievoorziening voor deze doelgroep specifieke eisen gesteld.

In dit hoofdstuk ontwikkelen wij een systeem van interne informatievoorziening dat

geschikt is om het toe te kunnen passen binnen het MKS. We bespreken enkele

bestaande modellen van informatievoorziening om van daaruit een model af te leiden

dat geschikt is voor toepassing in het MKS. In paragraaf 4.2 bespreken we de eisen die

aan een systeem van interne rapportage dienen te worden gesteld. In paragraaf 4.3 wor-

den twee bestaande modellen van interne informatievoorziening besproken die elemen-

ten bevatten waarvan wij bij de ontwikkeling van het MKS gebruik kunnen maken. In de

daaropvolgende paragraaf beschrijven wij welke elementen van de besproken modellen

kunnen worden toegepast in het MKS. In paragraaf 4.5 ontwikkelen wij op basis van de

voorafgaande paragraaf een systeem van interne informatievoorziening dat geschikt is

voor toepassing binnen het MKS.

4.2 De interne rapportage
Interne informatie zal enerzijds doeltreffend moeten zijn en anderzijds doelmatig. Deze

twee zijn in continue spanning met elkaar. Interne informatie is doeltreffend (De Waal en

Bulthuis, 1993) als deze:

1 een duidelijke relatie heeft met de bedrijfsstrategie;

2 een weergave geeft van het resultaat van kritische bedrijfsfuncties;

3 actiegericht is.

Deze drie randvoorwaarden kunnen elkaar in bepaalde gevallen overlappen. We lichten de

consequenties ervan voor de interne rapportage achtereenvolgens toe.

[1] De relatie met de bedrijfsstrategie

De relatie tussen de interne informatievoorziening en de bedrijfsstrategie komt tot uit-

drukking op de volgende punten: 

1 De bedrijfsstrategie bepaalt gedeeltelijk welke informatie intern dient te worden

gerapporteerd. Dit betreft met name de distinctive competitive factors die een

afgeleide zijn van de uitgezette strategie.

2 De bedrijfsstrategie is een middel om de variabelen waarover wordt gerappor-

teerd, van een norm te voorzien. De meerjarenbegroting vormt de kwantificering
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van de voorgenomen strategie en de daarmee beoogde doelen. Door de gereali-

seerde waarde van de gerapporteerde variabelen af te zetten tegen de begrote

waarde ervan, kunnen norm en werkelijkheid worden vergeleken.

3 De bedrijfsstrategie helpt bij de analyse en interpretatie van de gerapporteerde

gegevens, waardoor kan worden vastgesteld in welke richting bijsturing is

gewenst.

[2] De weergave van het resultaat van kritische bedrijfsfuncties

Om te zijn verzekerd van continuïteit, zal de ondernemer er voortdurend zeker van

moeten zijn dat de bedrijfsfuncties correct worden uitgevoerd. Het belangrijkste daar-

bij zijn die bedrijfsfuncties, die de grootste invloed hebben op het resultaat. Ook de

distinctive competitive factors die bij de uitvoering van de diagnose zijn geanalyseerd,

dienen te worden weergegeven.

[3] De actiegerichtheid van de interne informatievoorziening

Financiële maatstaven zijn dikwijls niet meer dan een gevolg van onderliggende

bedrijfsprocessen. Wil een ondernemer gericht kunnen zijn op het ondernemen van

actie, dan moeten hem enerzijds de gevolgen van deze actie bekend zijn, en anderzijds

moet de noodzaak van het ondernemen van actie bekend zijn. Dit kan worden bereikt

door behalve financiële gegevens over omzet, kosten en resultaat ook (voornamelijk)

niet-financiële gegevens op te nemen over de te beïnvloeden operationele variabelen.

Daarnaast zegt actiegerichtheid ook iets over de frequentie waarmee en het tijdstip

waarop de interne informatievoorziening plaats dient te vinden: informatie die pas

beschikbaar komt ruim nadat de periode waarover wordt gerapporteerd is verstreken,

is per definitie niet actiegericht.

4.3 Modellen van interne informatievoorziening
In deze paragraaf bespreken we twee bestaande modellen van interne informatievoor-

ziening. Dit zijn respectievelijk de Balanced Scorecard en het Systeem Bennink. Het eer-

ste model neemt de strategie van de onderneming als uitgangspunt, om op basis hiervan

te komen tot interne informatievoorziening. Het tweede model is louter operationeel

gericht en bevat geen relatie met de ondernemingsstrategie. Dit model is speciaal ontwik-

keld voor MKB-bedrijven. Door deze twee modellen als uitgangspunt te nemen, hopen we

de voordelen van een MKB-model te kunnen combineren met de voordelen die een model

biedt dat strategie met informatievoorziening combineert.

4.3.1 De Balanced Scorecard
In zijn werken Concurrentiestrategie (1995) en Concurrentievoordeel (1996) verschaft

Porter een breed en diepgaand inzicht in de wijze waarop concurrentiekrachten in diverse

bedrijfstakken functioneren en hoe op basis van dit inzicht een strategie kan worden

geformuleerd. Het aangeven van manieren om de strategieformulering en de rapportage

over resultaten van de gevoerde strategie in te bedden in de interne informatievoorzie-
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ning, valt echter buiten het kader waarbinnen Porter zijn beschrijvingen plaatst. Eén van

de personen die de behoefte aan een inbedding van de strategie in de informatievoorzie-

ning constateerden, was Robert S. Kaplan. Samen met David P. Norton werd na onder-

zoek bij diverse ondernemingen een systeem samengesteld van prestatiemaatstaven

welke een indicatie kunnen geven voor toekomstig succes. Dit leidde uiteindelijk tot de

ontwikkeling door Kaplan en Norton (1992, 1993) van de zogenaamde Balanced

Scorecard (BSC). Dit systeem van interne rapportage is in beginsel bedoeld voor toepas-

sing in grote bedrijven. (Kaplan en Norton spreken voortdurend over begrippen als senior

managers, business units en de chief executive officer, begrippen die in het MKB niet voorko-

men.) De gedachtegang achter het systeem is echter ook voor het MKB relevant.

Uit beschrijvingen van de auteurs van de Balanced Scorecard blijkt dat zij de volgende

drie pretenties hebben met dit instrument (Van Helden en Kamminga, 1995):

1 het leggen van een relatie tussen strategie en informatievoorziening;

2 het verzoenen van twee -op het oog willicht tegenstrijdige- oogmerken, te weten het

werken met een breed scala van prestatiemaatstaven aan de ene kant en het beperken

van het aantal prestatiemaatstaven tot de meest belangrijke;

3 het bezien van een aantal perspectieven (het financiële, interne, klanten- en innovatie-

perspectief) in hun onderlinge samenhang.

Later (Kaplan, 1996:2) wordt het doel van de BSC als volgt omschreven: “The Balanced

Scorecard translates an organisation’s mission and strategy into a comprehensive set of

performance measures that provides the framework for a strategic measurement and

management system”. Aangezien deze performancemaatstaven ‘comprehensive’ (veel-

omvattend/allesomvattend) zijn, kan aan de hand hiervan de performance van de organi-

satie als geheel worden bepaald. Bij de BSC worden de performancemaatstaven in vier

onderling verbonden categorieën ingedeeld. Deze worden door Kaplan en Norton per-

spectieven genoemd. In de volgende paragraaf worden deze perspectieven nader bespro-

ken. Het ‘comprehensive’ zijn van de performancemaatstaven wordt later overigens weer

iets afgezwakt. Op pagina 73 van hetzelfde boek wordt gesteld dat men het aantal presta-

tiemaatstaven beperkt tot de meest belangrijke: “(...) minimises information overload by

limiting the number of performance measures used (...) the handful of measures that

are most critical”. 

De BSC dient oorzaak-gevolgverbanden weer te geven tussen de ‘resultaatmaatstaven’

(outcome measures) en ‘performanceaandrijvers’ (performance drivers) die de resultaten stu-

wen en het traject van strategie beschrijven. Een strategie is hierbij een verzameling hypo-

thesen over oorzaken en gevolgen. Stel dat een onderneming streeft naar een hogere 

loyaliteit van de klanten en dat ze veronderstelt deze te kunnen bereiken door tijdige

levering, dan worden tijdige levering (oorzaak) èn loyaliteit (gevolg) toegevoegd aan het

klantenperspectief van de BSC.

Kaplan en Norton (1996b:150) geeft aan dat BSC’s zowel generieke als specifieke maatstaven

kunnen bevatten. Generieke maatstaven zijn voor vele bedrijven (in termen van Kaplan en
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Norton: business units) geldig. Hieronder vallen bijvoorbeeld ROI, arbeidssatisfactie,

marktaandeel en klanttevredenheid. Specifieke maatstaven zijn speciaal toegesneden op

een bepaald bedrijf of business unit. Generieke maatstaven zijn meestal lag indicators

ofwel ‘gevolgindicatoren’, terwijl de performanceaandrijvers of lead indicators (‘oorzaak-

indicatoren’) meestal specifieke maatstaven zijn.

Een goede Balanced Scorecard bevat een mix van resultaatmaatstaven en performance-

aandrijvers, zo stelt Kaplan en Nortan (1996b:31-32): “Resultaatmaatstaven zonder perfor-

manceaandrijvers maken niet duidelijk hoe de resultaten moeten worden bereikt. Ook

geven ze niet in een vroeg stadium aan of de strategie succesvol wordt uitgevoerd.

Omgekeerd stellen performanceaandrijvers (zoals cyclustijden en aantal defecten per

miljoen) zonder resultaatmaatstaven de business-unit misschien wel in staat om operati-

onele kortetermijnverbeteringen te realiseren, maar niet om erachter te komen of de ope-

rationele verbeteringen zijn vertaald in extra transacties met bestaande en nieuwe klanten

en -uiteindelijk- in een betere financiële performance. Alle maatstaven op een BSC moe-

ten ten lange leste in verband worden gebracht met de realisatie van een superieure hui-

dige en toekomstige financiële performance”. 

Het aangeven van oorzaken en gevolgen op de BSC ondersteunt volgens de bedenkers

ervan het systeemdenken binnen de organisatie. De relatie tussen een gebeurtenis en het

systeem ligt aan deze door P. Senge (1992:12) geïntroduceerde term ten grondslag: een

bepaalde systeemstructuur heeft een bepaald gedragspatroon tot gevolg. Dit gedragspa-

troon leidt op zijn beurt weer tot gebeurtenissen. Doorziet men nu de systeemstructuur

(systeemdenken), dan kunnen daarmee gebeurtenissen worden beïnvloed en in de

gewenste richting worden gebogen.

Kaplan en Norton (1996b) betoogt dat veel mensen meting zien als een instrument om

het gedrag binnen de organisatie te beheersen en om de historische performance te

beoordelen. Op een Balanced Scorecard worden de maatstaven echter gebruikt als hoek-

steen van een managementsysteem dat de strategie communiceert, dat individuen en

teams op één lijn brengt met de strategie, dat strategische langetermijndoelen vastlegt, dat

de verschillende initiatieven op één lijn brengt met de strategie, dat lange- en korteter-

mijnmiddelen toewijst en dat voorziet in feedback en leren over de strategie. Kaplan en

Norton stelt (1996b:15): “In onze ogen zijn het feedback- en leerproces het meest innova-

tieve en ook het belangrijkste aspect van het hele Balanced Scorecardmanagementproces”.

Impliciet betuigen Kaplan en Norton hier steun aan de leerschool, die wij in paragraaf

2.3.2.3 hebben besproken.

Kaplan en Norton (1996b:250) stelt voorts dat feedback het vermogen geeft tot organisa-

torisch leren op strategisch niveau, en benadrukt daarbij de behoefte van een organisatie

aan double-looplearning. (Dit begrip is afkomstig van Agyris en Schön, zie b.v. Argyris en

Schön [1991:99-109]. Zij onderscheiden single-looplearning en double-looplearning. Bij

single-looplearning ligt de norm vast, en probeert men door middel van leren te voldoen
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aan de gestelde norm. Bij double-looplearning daarentegen heeft het leerproces betrek-

king op zowel de uitvoering als op de norm zelf. Ten gevolge van het leerproces kan men

tot de conclusie komen dat behoefte bestaat aan bijstelling van de norm.) Het double-

loopleren waarover Kaplan en Norton spreken, houdt dus in dat zowel de uitvoering van

de strategie en het bereiken van de gestelde doelstellingen als de strategie zelf voortdu-

rend ter discussie dienen te staan. Dit om leren binnen de organisatie op zowel operatio-

neel niveau (uitvoering van de strategie) als op strategisch niveau (bepalen van de strategie

en de doelstellingen) mogelijk te maken. Double-loopleren betekent volgens Kaplan en

Norton (1996b:251) dat “(...) managers vraagtekens zetten bij hun onderliggende aanna-

mes en dat ze zich afvragen of de theorie van waaruit ze hebben geopereerd nog steeds

strookt met de huidige feiten, waarnemingen en ervaringen”.

4.3.1.1 Gebruik van de Balanced Scorecard
Het concept van de BSC gaat ervan uit dat de strategische doelstellingen bekend zijn. De

bedoeling van de BSC is de strategische doelstellingen te vertalen in concrete prestatie-

maatstaven. Zoals beschreven, gebeurt dit vanuit vier perspectieven. We bespreken deze

achtereenvolgens.

Het financiële perspectief
De financiële prestatiemaatstaven geven de langetermijndoelen aan van het bedrijf. Dit

kunnen op winst gerichte doelen zijn, zoals de Return On Investment (ROI) maar ook

andere doelen zijn mogelijk. Gelet op het belang dat Porter bij het voeren van een

bepaalde strategie hecht aan de fase in de bedrijfstakontwikkeling, lijkt het logisch de

financiële prestatiemaatstaven te koppelen aan de fase waarin de bedrijfstak verkeert. In

de opkomende en groeiende bedrijfstakken moet de nadruk liggen op financiële prestatie-

maatstaven die de groei in verkopen benadrukken. In de volwassenheidsfase wordt het

vanwege de toenemende concurrentie belangrijker om aandacht te besteden aan traditio-

nele maatstaven als ROI, bruto marges en andere financiële maatstaven waarmee terug-

verdiende winsten op gedane investeringen worden uitgedrukt. In de neergangsfase ligt

de nadruk op kasstromen. Gedane investeringen moeten immers zo snel mogelijk weer

terugvloeien naar de onderneming. Waar het in de volwassenheidsfase nog gaat om maxi-

malisatie van ROI, gaat het in de neergangsfase meer om de zekerheid dat geïnvesteerd

vermogen weer terugvloeit naar de onderneming.

Kaplan en Norton (1996b:51) onderscheidt drie financiële thema’s die bedrijven gebrui-

ken voor het bereiken van hun bedrijfsdoelen:

1 stimuleren van de inkomstengroei;

2 kostenreductie/productiviteitsverbetering;

3 optimalisatie van de te gebruiken activa.

Ad 1: stimuleren van de inkomstengroei heeft betrekking op het uitbreiden van producten

en service, het vinden van nieuwe consumenten en markten, het verbeteren van de pro-

duct- en service mix om kopers over te halen meer voor het product te betalen en het

herprijzen van producten en service.
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Ad 2: onder kostenreductie/productiviteitsverbetering vallen alle pogingen om de directe

en indirecte kosten te verlagen en schaalvoordelen te behalen.

Ad 3: onder optimalisatie van de te gebruiken activa vallen de pogingen om bij een gegeven

productievolume de benodigde activabehoefte te minimaliseren.

Stimuleren van de inkomstengroei is meestal een uitvloeisel van een differentiatiestrategie.

Voor het aanbieden van meer producten en service worden extra kosten gemaakt met de

bedoeling een hogere waarde te creëren voor de koper. Kostenreductie en productiviteits-

verbetering zijn duidelijk twee thema’s die bij kostenminimalisatie aan de orde zijn.

Optimalisatie van de activa is een financieel thema dat bij zowel differentiatie- als bij kos-

tenreductiestrategieën aan de orde dient te komen.

Het klantenperspectief
In dit perspectief dienen de markten of marktsegmenten waar het bedrijf zich op wil

gaan bewegen, te worden geïdentificeerd. Tevens moeten de prestatiemaatstaven wor-

den gevonden die weergeven hoe het bedrijf presteert op de betreffende markt. Dit per-

spectief omvat verscheidene algemene maatstaven die de prestatie van de strategie op de

markt weergeven. Ze dienen te worden aangepast aan de doelgroep waarvan het bedrijf de

grootste groei en winstgevendheid verwacht. De algemene maatstaven zijn:

[1] Marktaandeel

Het marktaandeel geeft aan hoe goed een markt wordt gepenetreerd. Marktaandelen

moet men per segment beschouwen om er zicht op te krijgen of de resultaten per

segment voldoen aan de verwachtingen.

[2] Accountaandeel

Als bedrijven mikken op bepaalde segmenten kan het zinvol zijn een tweede soort van

marktaandeel als prestatiemaatstaf op te nemen: het aandeel van het bedrijf in het

totale aantal consumenten dat zou kunnen worden bereikt. Een laag marktaandeel

kan worden verklaard door een slechte prestatie op deze maatstaf.

[3] Herhalingsaankopen

Inzicht in deze prestatiemaatstaf is nodig om op zijn minst het bestaande marktaan-

deel te kunnen behouden.

[4] Aangroei van nieuwe kopers

Voor het behalen van de bepaalde groeicijfers is het belangrijk inzicht in deze presta-

tiemaatstaf te hebben.

[5] Klanttevredenheid

De klanttevredenheid is de belangrijkste factor die bepaalt of kopers herhalingsaan-

kopen doen.
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[6] Winstgevendheid van de consumenten

Deze prestatiemaatstaf kan aangeven of men zich niet richt op de verkeerde

markt(segmenten). Het is soms belangrijk om de koopkracht van consumenten op

langere termijn te beschouwen. Zo kiezen banken er vaak voor om studenten goed-

kope leningen te verstrekken vanwege het vaak gunstige toekomstperspectief wat hun

latere koopkracht betreft.

Deze algemene maatstaven zijn niet willekeurig gekozen, maar vormen een samenhan-

gend geheel (zie afbeelding 13)

De bovenstaande afbeelding laat zien dat maatstaven in een perspectief nooit op zichzelf

kunnen staan. De hoogte van het Marktaandeel en de Winstgevendheid van de consu-

mentengroep waar men zich op richt, dragen rechtstreeks bij aan het vervullen van de in

het financiële perspectief gestelde doelen. Deze twee maatstaven verklaren op zichzelf

nog niet waarom een bedrijf al dan niet succes op een bepaalde markt heeft. Meer inzicht

in de hoogte van het marktaandeel wordt verkregen door het accountaandeel te beschou-

wen. Als het accountaandeel 35% is kan het marktaandeel nooit hoger dan 35% worden.

Ook een directe beïnvloeder van de hoogte van het Marktaandeel is Aangroei van nieuwe

kopers. Door deze prestatiemaatstaf te beschouwen wordt voorkomen dat bijvoorbeeld

over het hoofd wordt gezien dat een stijgend marktaandeel het gevolg is van een krim-

pende markt. De aangroei van kopers is weer afhankelijk van de klanttevredenheid.
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Afbeelding 13  De samenhang tussen maatstaven in het klantenperspectief (Kaplan en Norton, 1996a)



Het accountaandeel verschaft ook meer inzicht in de Winstgevendheid van de consu-

menten. Het kan namelijk zo zijn dat de meest winstgevende consumenten helemaal

niet kunnen worden bereikt. Het accountaandeel is sterk afhankelijk van de vraag of con-

sumenten het product slechts eenmalig kopen of dat er herhalingsaankopen plaatsvinden.

Consumenten die het product na één keer gekocht te hebben, nooit weer kopen, beïnvloe-

den het accountaandeel nadelig. Of herhalingsaankopen zullen plaatsvinden, hangt sterk

af van de prestatiemaatstaf Klanttevredenheid. Op deze wijze beïnvloedt de Klant-

tevredenheid via Accountaandeel indirect de Winstgevendheid. Naast deze indirecte beïn-

vloeding beïnvloedt de Klanttevredenheid ook rechtstreeks de Winstgevendheid. Des te

tevredener de klant, des te minder kosten zijn noodzakelijk om hem over te halen het pro-

duct wederom te kopen. Uit het schema blijkt het belang van de prestatiemaatstaf

Klanttevredenheid. Klanttevredenheid heeft direct of indirect invloed op alle andere pres-

tatiemaatstaven in het klantenperspectief. De samenhang met de andere perspectieven

blijkt ook uit afbeelding 16. De mate van klanttevredenheid hangt op haar beurt sterk af

van hoe het bedrijf zijn interne processen heeft georganiseerd. Kortere procescycli kun-

nen bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de levertijd wordt verkort en verhogen (onder voor-

waarde dat consumenten dat als belangrijk ervaren!) de klanttevredenheid. Kortere pro-

cescycli kunnen worden bewerkstelligd door de vaardigheden van de werknemers te ver-

groten.

De algemene maatstaven uit het klantenperspectief verklaren op zich nog niet de onder-

liggende factoren waarom het ene bedrijf het goed doet op de markt en het andere slecht.

Daartoe dient te worden gekeken naar wat het product daadwerkelijk waard is voor de

koper. Vanuit de koper kan het product worden gezien als een compositie van waarden

welke bijdragen aan zijn waardeketen. Welke waarde de koper ontleent aan het product, is

afhankelijk van drie waardecategorieën:

1 Product/service attributen. Dit omvat onder andere functionaliteit, prijs en kwaliteit.

2 Imago en reputatie. Dit betreft de manier waarop het bedrijf zich presenteert.

3 Relatie koper en bedrijf. Dit is de manier waarop het product wordt geleverd en de ma-

nier waarop de koper de aankoop ervaart.
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Het interne perspectief
In dit perspectief dienen de kritieke interne processen te worden herkend waarin het bedrijf

behoort uit te blinken. Deze kritieke interne processen stellen het bedrijf in staat om:

1 bij te dragen aan de waardeketens van consumenten;

2 tegemoet te komen aan de verwachtingen van aandeelhouders.

De identificatie van kritieke processen moet verder reiken dan de bestaande processen. In

feite moet, voordat prestatiemaatstaven kunnen worden opgesteld, het bedrijf worden

herbeschouwd volgens het model in afbeelding 15. Net als traditionele prestatiemaatsta-

ven meet de BSC hoe het bedrijf heeft gepresteerd met betrekking tot het creëren van

waarde voor kopers op korte termijn. Daarnaast tracht de BSC de waardecreatie ook op

lange termijn te meten door prestatiemaatstaven met betrekking tot innovatieve proces-

sen mee te nemen.
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Het innovatieperspectief
Vanuit dit perspectief wordt aandacht gegeven aan de infrastructuur die organisaties

moeten ontwikkelen om langetermijngroei te bewerkstelligen. Hierbij dient vooral aan-

dacht te worden besteed aan die onderdelen van de infrastructuur die van belang zijn

voor het huidig en toekomstig succes. Met name het aansluiten van de bestaande infra-

structuur op toekomstige doelen vormt vaak een probleem voor bedrijven.

Vanuit de doelen die vanuit de drie andere perspectieven worden gesteld, zullen over het

algemeen hiaten worden ontdekt tussen het benodigde niveau van kennis en vaardighe-

den en het aanwezige niveau. De bronnen die het niveau bepalen, zijn: mensen, systemen

en procedures. Om die hiaten te dichten, dienen in het innovatieperspectief maatstaven te

worden gevonden, die een indicatie geven van de stand van zaken met betrekking tot de

ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Zo kan voor informatiesystemen de maatstaf

‘real-time beschikbaarheid’ een indicatie geven van het ontwikkelingsstadium van het

systeem. Voor het bereiken van bepaalde doelen in het innovatieve aspect zijn investerin-

gen noodzakelijk, bijvoorbeeld in het opleiden van werknemers, het verbeteren van de

informatietechnologie en -systemen en de verbetering van procedures. In dit verband

kan het soms zinvol zijn de werknemer te beschouwen als een consument.

Prestatiemaatstaven die vanuit die context kunnen worden gebruikt, zijn bijvoorbeeld

Werknemerstevredenheid en Verloop personeel. Ook kan het zinvol zijn regelmatig te

controleren of de doelen van werknemers overeenkomen met die van het bedrijf.

Ter verduidelijking van het concept volgt hier een schema als voorbeeld van de toepassing

van de BSC bij een bestaand bedrijf.
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4.3.1.2 De samenhang binnen de BSC
Het naast financiële ook niet-financiële maatstaven meenemen in rapportages is op zich

niet baanbrekend. Veel bedrijven besteden al aandacht aan bijvoorbeeld hun marktaan-

deel of meten de klanttevredenheid door middel van het registreren van het aantal bin-

nengekomen klachten. Wat echter vaak ontbreekt, is een samenhang tussen verschil-

lende maatstaven waarover wordt gerapporteerd. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat

maatstaven apart van elkaar worden ontwikkeld. Wanneer men een probleem consta-

teert, worden van daaruit meer rapportages om bepaalde prestatiemaatstaven heen
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gebouwd. Bij een goed geconstructeerde BSC zijn de prestatiemaatstaven:

1 onderling verbonden;

2 intern consistent;

3 elkaar wederzijds versterkend.

Prestatiemaatstaven die geen enkel verband met andere maatstaven bezitten, zijn dienten-

gevolge in het kader van strategische informatie niet van waarde. De onderlinge verbon-

denheid tussen maatstaven bestaat uit de relatie tussen ‘leads’ en ‘lags’ (‘als-dan’ rela-

ties). Bij het formuleren van strategie gaat het bedrijf al uit van deze als-dan relaties: “Als

de tendens in de maatschappij is dat mensen steeds meer gaan letten op hun gezondheid,

dan zal het leveren van ‘light’-producten door ons bedrijf succesvol zijn”. Uiteindelijk zal

in een strategie een aantal doelstellingen worden geformuleerd. Vanuit deze doelstellin-

gen dienen door middel van oorzaak-gevolg redenaties de van belang zijnde prestatie-

maatstaven te worden herkend. Een prestatiemaatstaf die iets zegt over de ‘als’ variabele is

de ‘lead’, een prestatiemaatstaf die iets zegt over de ‘dan’ variabele is de ‘lag’.

Stel bijvoorbeeld dat een bedrijf een differentiatiestrategie voert waarin men zich richt op

het segment van de markt dat meer service verlangt dan normaal is op de betreffende

markt. Door de volgende redenaties kan dan op relevante prestatiemaatstaven worden

gekomen:

1 als we een extra marge willen verdienen welke de kosten die we ervoor moeten maken

overschrijdt, dan dienen we een bovengemiddelde service aan te bieden;

2 als we een bovengemiddelde service aan willen bieden, dan moet de kennis van de ver-

koopmedewerkers over de mogelijkheden van onze producten worden verhoogd;

3 als de kennis van de verkoopmedewerkers dient te worden verhoogd, dan dienen zij

meer cursussen te volgen.

Vanuit de gevoerde strategie beredeneerd, zal men in het financiële perspectief zonder

meer ‘marge per product’ en ‘servicekosten’ als prestatiemaatstaf moeten opnemen. Door

de als-dan relaties wordt de relevantie duidelijk voor het opnemen van een maatstaf die de

kennisgraad van de verkoopmedewerkers aangeeft, bijvoorbeeld ‘gemiddeld aantal

gevolgde cursussen per verkoopwerknemer’. Deze maatstaf dient te worden opgenomen

in het ‘interne perspectief’. Op dezelfde manier worden vanuit de andere perspectieven

prestatiemaatstaven beredeneerd. In het klantenperspectief zal zonder meer een maatstaf

dienen te worden opgenomen die weergeeft hoe groot het marktaandeel van het bedrijf in

het desbetreffende segment is en hoe groot de winstgevendheid is van de consumenten

waar het zich op richt. Wanneer op deze wijze wordt doorgegaan met het vinden van

relevante als-dan relaties wordt uiteindelijk een samenhangend netwerk van prestatie-

maatstaven gecreëerd. Tot op welk niveau bepaalde gevolgen van oorzaken nog relevant

zijn om te worden gekoppeld aan prestatiemaatstaven, is niet met een eenvoudige stelre-

gel aan te geven. In feite wordt dit overgelaten aan degenen die de BSC construeren.

Gezond verstand zal, zoals geldt bij alle door een bedrijf gehanteerde methoden, hier een

belangrijke rol in spelen. Maar ook kostenoverwegingen dienen te worden meegenomen
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bij de beoordeling of een prestatiemaatstaf wel of niet wordt opgenomen. Het is daarbij

zinvol om alvorens over de kosten van informatie voor een bepaalde prestatiemaatstaf

na te denken, een zo breed mogelijk netwerk van als-dan relaties te ontwikkelen. Pas

daarna dient te worden afgewogen of de baten van een bepaalde prestatiemaatstaf opwe-

gen tegen de te maken kosten.

Uiteindelijk moeten alle grootheden waarover wordt gerapporteerd bijdragen aan de doel-

stellingen die door de onderneming worden beoogd.

4.3.1.3 Slotopmerkingen
De wijze van gebruik zoals die hier is beschreven, is in grote lijnen de wijze waarop

Kaplan en Norton aanraden de BSC te gebruiken. Zij constateren zelf dat in de praktijk

vele manieren van gebruik van de BSC bestaan. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want in

zijn grondvorm is het gebruik van de BSC slechts in hoofdlijnen omschreven:

1 Formuleer een strategie.

2 Ga vanuit een aantal perspectieven na wat van belang is om de geformuleerde strate-

gie succesvol uit te voeren.

3 Definieer voor elk belangrijk gevonden aspect één of meerdere prestatiemaatstaven.

4 Bepaal voor elke performancemaatstaf een taakstellende waarde.

5 Controleer de werkelijke uitkomsten per prestatiemaatstaf met de taakstellende waarde,

analyseer geconstateerde afwijkingen en grijp in daar waar dat noodzakelijk is.

Kaplan en Norton (1996b:25) voegt aan deze grondvorm nog de eis toe dat het aantal per-

spectieven vaststaat op vier: het financiële, het interne, het innovatieve en het klantenper-

spectief. Daarnaast schrijft zij dwingend voor dat er tussen alle prestatiemaatstaven een

samenhang dient te bestaan, altijd uitmondend in een financiële maatstaf (1996:8-18;29-32).

Naar aanleiding van het voorgaande plaatsen wij de volgende opmerkingen bij de BSC:

[1] Uitgangspunt bij de BSC is dat de strategie reeds is geformuleerd. Vanuit die gefor-

muleerde strategie worden door middel van als-dan relaties prestatiemaatstaven bere-

deneerd. Alvorens de BSC te kunnen implementeren, dient volgens een bepaalde

methodiek de strategie te zijn bepaald. Hiervoor zijn verschillende methodieken voor-

handen. Zo gebruikt Porter (1995:129) de structurele analyse als basis voor strategie-

vorming. De BSC kan echter wel ondersteunend zijn indien de onderneming de stra-

tegie wil wijzigen. Kaplan en Norton (1996b:267-269) stelt dat aan de hand van de

BSC double-loops leren mogelijk is. De BSC zal echter zelden alle informatie aanleve-

ren die noodzakelijk is om de strategie te wijzigen. Zo dient men te beschikken over

informatie met betrekking tot de concurrentiekrachten om de structurele analyse van

Porter uit te kunnen voeren. Een BSC zal deze informatie in de praktijk echter niet

vaak weergeven. (De concurrentiekracht van substituten of het aantal toetredingsbar-

rières zijn bijvoorbeeld moeilijk bij één van de perspectieven in te delen.)
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[2] De generieke maatstaven die Kaplan en Norton hebben bepaald, bezitten algemene

geldigheid. Het wordt echter aan het individuele bedrijf overgelaten om bepaalde

accenten te leggen. Voor een goed inzicht dient onder meer informatie over de kosten-

structuur van het bedrijf te worden verkregen. Traditionele kostprijsmethoden vol-

doen daarbij niet (Johnson & Kaplan, 1986). Gezocht moet worden naar methoden die

wel het juiste inzicht in de kostenstructuur van een bedrijf verschaffen. De in para-

graaf 3.5.1 besproken kostenplaatsenmethode en de in paragraaf 3.5.2 besproken ABC-

methode zijn hiervan voorbeelden.

[3] Zoals besproken in paragraaf 4.3.1, wordt het doel van de BSC door Kaplan en Norton

(1996b:2) als volgt omschreven: “De Balanced Scorecard heeft tot doel om de missie

en de strategie van een organisatie te vertalen in een allesomvattende verzameling

performancemaatstaven”. Het kan echter zo zijn, dat er performancemaatstaven zijn

die geen direct verband bezitten met de missie en strategie van de organisatie, maar

die door het management toch van zodanig belang worden geacht dat het hierover

wenst te worden geïnformeerd1). Het onderscheid tussen beide typen performance-

maatstaven wordt door Kaplan en Norton aangeduid door het verschil in strategische

en diagnostische maatstaven.

Diagnostische maatstaven zijn belangrijk omdat ze aangeven of er in de operationele

bedrijfsvoering dient te worden ingegrepen of dat een bepaalde omstandigheid acute

aandacht verdient. Ze dragen echter niet bij tot het realiseren van langetermijndoelen

en hebben derhalve geen strategische waarde. Een bedrijf kan over honderden rele-

vante diagnostische maatstaven beschikken. De BSC richt zich echter uitsluitend op

strategische maatstaven: de maatstaven die factoren meten die een bedrijf onderschei-

dend vermogen verschaffen. “The Balance Scorecard puts strategy -not control- in the

center” (Kaplan en Norton, 1992:74,75).

[4] De duurzame concurrentievoordelen van een onderneming zijn het gevolg van het op

elkaar afstemmen van kritieke succesfactoren en distinctive competences. Vandaar dat

een directe relatie bestaat tussen datgene wat Kaplan en Norton ‘strategische maatstaven’

noemen enerzijds, en KSF’en en distinctive competences anderzijds.

4.3.2 Het Systeem Bennink
Ing. H.W. Bennink kreeg in 1968 van de Commissie Opvoering Productiviteit de

opdracht om in de provincie Limburg een groot aantal kleine bedrijven door te lichten. Dit

initiatief, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, was opgezet om

ondernemers in de provincie Limburg te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering. Deze
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ondersteuning werd noodzakelijk geacht omdat de activiteiten van de (Staats)mijnen zou-

den worden gestaakt. Ten gevolge hiervan zou niet alleen de werkloosheid stijgen, maar

zou tevens een economische achteruitgang optreden voor een groot aantal bedrijven dat

direct of indirect afhankelijk was van de mijnbouw.

Het doorlichten bleek geen eenvoudige opgave. Bij veel bedrijven ontbrak elke vorm van

managementinformatie, waardoor het aanvankelijk zelfs moeilijk was om ook maar een

indicatie te verkrijgen over de stand van zaken binnen een onderneming. Dit gegeven

heeft Bennink doen besluiten zelf een systeem te ontwikkelen, dat hem in staat stelde in

korte tijd de informatie die hij nodig had, bij zijn advisering boven tafel te krijgen. Dit

leidde tot de opstelling van een weekstaat. We bespreken het systeem in hoofdlijnen.

De door Bennink ontwikkelde weekstaat is specifiek bedoeld voor bedrijven waarbij mens-

of mensmachine-uren aan de basis liggen van de productie. Het systeem bestaat uit twee

hoofdelementen. Een daarvan is het ‘budget’, dat kan worden gezien als een begroting

voor het komende (of lopende) jaar, en het andere is de weekstaat, die de feitelijke interne

rapportage vormt.

Het toepassen van het systeem begint met het opstellen van het budget. Hierbij worden

de omzet, de kosten, de toegevoegde waarde en het aantal directe uren van medewerkers

begroot. Op basis hiervan kunnen de verwachte omzet, de kosten en het resultaat per

direct uur worden bepaald. Zoals blijkt, wordt uiteindelijk alles naar één tarief per direct

mensuur toegerekend. Dit geldt zowel voor de kosten als voor de opbrengsten. Het omzet-

tarief per direct mensuur wordt bepaald door de totale omzet inclusief tussentijdse winst-

opslagen, de kostprijs van de verbruikte materialen en de voor het gebruik van machines

doorberekende kosten te delen door het totale aantal directe uren. Deze werkwijze werd

gehanteerd omwille van de eenvoud.

Vanuit dit budget wordt de weekstaat opgesteld. Alle kosten worden daarbij als vast

gezien, behalve de lonen van direct personeel. De vaste kosten worden aan weken toegere-

kend op basis van het aantal dagen dat een bedrijf in de betreffende week is geopend.

De variabele kosten worden aan een week toegerekend op basis van het aantal gewerkte

directe uren. Op deze wijze ontstaat inzicht in de totale kosten per week.

De gefactureerde omzet wordt aan elke week toegerekend als zijnde de omzet van de

desbetreffende week. Mutaties in onderhanden werken moeten blijken doordat het ver-

schil in de op basis van gefactureerde omzet bepaalde toegevoegde waarde afwijkt van

de op basis van directe uren bepaalde toegevoegde waarde. Dit waardeverschil heeft voor

de ondernemer een signalerende functie. Indien dit waardeverschil niet overeenkomt

met de mutatie in onderhanden werken wil dat zeggen dat de begrote toegevoegde waarde

per uur niet wordt gerealiseerd.
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De bovenstaande gegevens kunnen op de weekstaat worden aangevuld met gegevens

over de orderportefeuille en de liquiditeit. Dit is voor de werking van het systeem echter

niet noodzakelijk. Indien het Systeem Bennink in zijn meeste uitgebreide vorm bij een

onderneming wordt toegepast, dient de ondernemer wekelijks de volgende gegevens te

verzamelen:

1 de gefactureerde omzet;

2 het aantal uren van directe medewerkers, onderverdeeld naar productief en niet productief;

3 het totale bedrag van de inkopen;

4 de binnengekomen orders;

5 de stand van de liquide middelen.

Dit resulteert vervolgens in een weekstaat die bestaat uit de volgende zeven rubrieken:

1 productieve aanwezigheidsuren;

2 kosten;

3 orderportefeuille;

4 gereedgekomen productie;

5 gefactureerd;

6 resultaat;

7 primaire liquiditeit.

We bespreken deze rubrieken achtereenvolgens:

[1] Productieve aanwezigheidsuren

De rubriek productieve aanwezigheidsuren geeft het aantal directe uren aan. Dit wordt

vervolgens afgezet tegen de norm. Behalve de directe uren worden in deze rubriek

tevens de verlofdagen, het ziekteverzuim, de overuren en de indirecte uren van direct

personeel weergegeven. Op basis van de gemiddelde jaarsalarissen van het directe

personeel en het gemiddelde aantal directe uren per jaar worden de gemiddelde loon-

kosten per uur bepaald.

Deze rubriek informeert de ondernemer over afwijkingen van het aantal directe uren in

een bepaalde week ten opzichte van de norm, en verdeelt deze onder naar oorzaken.

[2] Kosten

In de rubriek kosten wordt een kostenoverzicht gegeven, dat zowel een beeld geeft van

de actuele week als van de stand cumulatief. Dit kostenoverzicht komt tot stand door

het uurtarief van het directe personeel te vermenigvuldigen met het aantal uren dat

het directe personeel in de betreffende week heeft gerealiseerd en dit product op te tel-

len bij de vaste kosten. Deze laatste worden gevonden door de begrote vaste kosten per

jaar via de werkbare dagen aan een bepaalde week toe te rekenen.

[3] Orderportefeuille

De orderportefeuille geeft de stand van de orders primo aan, de binnengekomen

orders, de ingave in productie en de stand ultimo, alle uitgedrukt in uren. Tevens
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wordt hier de verwachte verwerkingstijd van de orderportefeuille in werkbare dagen

aangegeven.

[4] Gereedgekomen productie

De rubriek gereedgekomen productie geeft aan wat de productiewaarde van de gereed-

gekomen productie is. Wordt deze verminderd met het (gemiddelde) materiaalin-

houdpercentage, dan blijft de toegevoegde waarde over. Deze kan vervolgens per direct

uur worden berekend. Tevens geeft deze rubriek de (theoretische) mutatie weer in

de materiaalvoorraad, namelijk door de inkopen te verminderen met het theoretische

materiaalverbruik. Op deze wijze kan een controleberekening worden uitgevoerd op

het theoretische materiaalverbruik dat als één van de uitgangspunten geldt.

[5] Gefactureerd

Gefactureerd geeft aan wat de omzet volgens factuur is (zonder rekening te houden

met de posten vooruitgefactureerd en nog te factureren) en wat de materiaalinkoop

bedraagt, eveneens volgens factuur. Voorts wordt in deze rubriek het verschil tussen

deze beide posten vermeld. (In het Systeem Bennink het waardeverschil genoemd.)

[6] Resultaat

Resultaat geeft weer de berekende toegevoegde waarde volgens de rubriek ‘gereedge-

komen productie’ minus het totaal van de rubriek ‘kosten’. Dit wordt tevens uitge-

drukt per direct uur.

[7] Primaire liquiditeit

De primaire liquiditeit tot slot is het saldo van de volgende balansposten: debiteuren

(+), crediteuren (-), bank- en girosaldi (+ of -), te betalen of te vorderen belastingen/pre-

mieheffingen (-).

Samengevat heeft het Systeem Bennink de volgende kenmerken:

1 De door Bennink ontwikkelde weekstaat is bedoeld voor bedrijven waarbij mens- of

mensmachine-uren aan de basis liggen van de productie.

2 Ten tijde van de ontwikkeling van het systeem waren computers nog geen gemeen-

goed. De (handgeschreven) financiële administraties liepen dikwijls ver achter op de

actualiteit. Het systeem functioneert daarom grotendeels onafhankelijk van de finan-

ciële administratie.

3 Het systeem dient niet te worden gezien als een boekhoudsysteem. Een wekelijkse

rapportagefrequentie heeft prioriteit boven nauwkeurigheid. Het systeem heeft tot

doel het management te ondersteunen en dient niet als externe rapportage.

4 Twee begrippen staan centraal bij de weekstaat. In de eerste plaats zijn dat de werk-

bare dagen. Dit zijn de dagen waarop het bedrijf is geopend en waarop derhalve de

inkomsten van het bedrijf dienen te worden gegenereerd. Ten tweede zijn dat de pro-

ductieve uren. Dit zijn de uren die ten grondslag liggen aan de omzet.
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5 Materiaalverbruik wordt toegerekend aan uren. Op basis van ervaringscijfers wordt

vastgesteld hoeveel het gemiddeld materiaalverbruik per productief uur bedraagt.

6 Kosten worden onderverdeeld in vaste en variabele kosten. Variabele kosten worden

toegerekend naar hetzij de productieve uren hetzij het materiaalverbruik per uur,

vaste kosten worden toegerekend naar de werkbare dagen.

7 De verwachte opbrengsten, kosten en bezetting worden jaarlijks vooraf begroot. Deze

begroting wordt door Bennink het budget genoemd.

8 Alle gegevens in de weekstaat worden zowel gerapporteerd over de actuele week als

cumulatief tot en met de actuele week.

9 Rapportage vindt wekelijks plaats.

Ten gevolge van toegenomen automatisering is de gemiddelde ondernemer nu aanzien-

lijk beter over de stand van zaken binnen zijn bedrijf geïnformeerd dan het geval was in

de tijd dat het Systeem Bennink werd ontwikkeld. Niettemin biedt het systeem enkele

voordelen die ook heden ten dage nog beslist geen gemeengoed zijn voor de overgrote

meerderheid van de ondernemers. We noemen de volgende:

1 er wordt gewerkt aan de hand van een begroting, waardoor de ondernemer aan het

begin van elk jaar wordt gedwongen zijn kosten kritisch te beoordelen;

2 er ontstaat voortdurend inzicht in het verband tussen directe uren en kosten ener-

zijds, en directe uren en resultaat anderzijds;

3 rapportage vindt wekelijks plaats waardoor gesignaleerde afwijkingen snel kunnen

worden bijgestuurd.

4.4 Bruikbare elementen van bestaande modellen
Hetgeen Kaplan en Norton beogen met de BSC, sluit goed aan bij de doelstellingen van

het MKS. Bij de toepassing van de BSC binnen het MKS, zijn echter de volgende opmer-

kingen op zijn plaats:

[1] De BSC is een concept dat een aantal aandachtspunten bij het rapporteren naar voren

haalt, en bovendien in hoofdlijnen beschrijft wat moet worden gerapporteerd. Van

Helden en Kaminga (1995) beschrijft dit als volgt: “Voor managers in de praktijk heeft

de BSC het voordeel dat het een duidelijk handvat lijkt te bieden voor prestatiemeting.

Echter, schijn bedriegt. De BSC is niet meer dan een ‘menu’, of ‘agenda’, het is geen

sjabloon”.

Wij voegen aan dit ‘menu’ extra stappen toe, door tevens te beschrijven:

1 hoe moet worden gerapporteerd;

2 op welk tijdstip en met welke frequentie moet worden gerapporteerd.

[2] Het opzetten van een allesomspannend netwerk van relaties tussen oorzaken en

gevolgen is volgens ons in het kader van het MKS niet mogelijk. Hiervoor zijn de vol-

gende redenen te geven:
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Week: WBD
Jaar: WBD’s   CUM.

1 Productieve aanwezigheidsuren

AFWEZIG AANWEZIG OP WERK

Aantal Theoretische Verlof Ziek % Normaal Overuren Totaal Indirecte Productieve 
man aanw. uren aanwezig prod. uren aanw. uren

Uren per Idem 
WBD budget

WEEKCIJFERS CUMULATIEF CUMULATIEF

2 Kosten Budgettair Per uur Boekhoud. verificatie Totaal Per uur

Direct productief  (loon en sociale lasten)

Indirect productief (manuren)

Indirect productief (salarissen)

Totale loonsom (inclusief sociale lasten)

Overige algemene kosten

Afschrijvingen

Totale kosten (excl. materiaal)

3 Orderportefeuille (ORP)

Primo Vorige week Ingifte Binnenkomende orders Deze week Orp in WBD

- week -

- cum - Orderdruk

4 Gereedkomen productie

Prod. waarde Materiaal inh. % Toegevoegde waarde V.C. uren TW/uur Materiaal mutatie

5 Gefactureerd 6    Resultaat

N-omzet fact. Mat. ink. fact  % Waarde-verschil Berekende TW Resultaat Per uur

Omzet per WBD Omzetbudget per WBD TW per uur

7 Primaire liquiditiet

Debiteuren Bank (positief) Kas, giro Crediteuren Bank (negatief) Belasting/GAK Primaire Liquiditeit

Prod. index Wk. cum.

B
dg

. 
C

um
 w

k
C

um
 w

k
C

um
 w

k

Afbeelding 17  De weekstaat van Bennink



1 Wij gaan ervan uit, dat het zoeken van oorzaak- en gevolgrelaties, in welke context

dan ook, een eindeloos vraag- en antwoordspel is. De verklarende variabele op het

ene aggregatieniveau is een te verklaren variabele op het andere. Dit houdt in dat

een lead-indicator een aggregatieniveau hoger een lag indicator is. Elk antwoord

roept daarmee tenminste weer één nieuwe vraag op. Een afbakening is daarom

altijd noodzakelijk.

2 Kast en Rosenweg (1970:390) spreekt (op strategisch niveau) van “paralysis by

analyses”. Deze uitspraak is evenzeer van toepassing op de interne rapportage

over de strategie. Elk econometrisch model loopt het risico delen van de werkelijk-

heid af te snijden en zaken als intuïtie en ‘tacit knowledge’ te ontkennen dan wel

tekort te doen.

3 Als het al mogelijk zou zijn een allesomspannend netwerk van oorzaken en gevol-

gen te ontwikkelen, dan zou de complexiteit ervan het praktisch nut waarschijnlijk

tenietdoen.

Als één van de drie kenmerken van het MKB noemden wij kleinschaligheid (pagina 26).

Dit brengt met zich mee dat een ‘allesomvattende verzameling performance-

maatstaven’ niet noodzakelijk is: de ondernemer beschikt door zijn voortdurende aan-

wezigheid binnen de organisatie ook nog over een groot aantal andere bronnen van

informatie dan de interne rapportage. Daarnaast zou het opstellen en onderhouden

van een ‘allesomvattende verzameling performancemaatstaven’ in het MKB wellicht te

kostbaar zijn en door ondernemers niet meer worden ervaren als een (informatie)mid-

del, maar als een doel op zich. Als gevolg hiervan proberen wij niet te komen tot een

allesomspannend netwerk van relaties tussen oorzaken en gevolgen. Eerder trachten

wij essenties te rapporteren, welke voor het management de mogelijkheid bieden tot

een wekelijkse beoordeling en analyse van de resultaten.

[3] De Waal en Bulthuis (1993) noemt actiegerichtheid als een van de kenmerken waar-

aan interne rapportage moet voldoen. Het doel van de BSC is echter sterker gericht op

een ander door De Waal en Bulthuis genoemd kenmerk, namelijk de relatie van de

interne rapportage met de bedrijfsstrategie. Dit blijkt uit het feit dat diagnostische

maatstaven, die meer gericht zijn op acute actie dan op strategie, niet worden opgeno-

men op de BSC.

Het Systeem Bennink ondervangt de bovengenoemde drie bezwaren van de BSC als volgt:

1 Het feit dat wekelijks volgens een vast stramien wordt gerapporteerd, schept eenvoud

en duidelijkheid. Door de snelle rapportage kunnen weergegeven lag factors worden

geanalyseerd naar lead factors; dit geldt ook voor een groot aantal lead factors dat

eventueel niet op de managementrapportage wordt vermeld. Veel oorzaak-gevolg rela-

ties zijn immers impliciet bekend bij het management, en door de snelle feed-back

worden deze expliciet gemaakt.

2 De eenvoud en duidelijkheid komen ook terug in het aantal gegevens dat de onderne-

mer moet verzamelen om managementrapportage volgens het Systeem Bennink
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mogelijk te maken. Deze gegevens zijn gering in aantal en bovendien eenvoudig bui-

ten de financiële administratie om te verzamelen, zodat de managementrapportage

volgens het Systeem Bennink ook kan plaatsvinden wanneer de financiële administra-

tie niet volledig is bijgewerkt.

3 Door het toerekenen van de vaste kosten aan de dagen dat het bedrijf is geopend, en

door het toerekenen van variabele kosten aan het primaire bedrijfsproces (in het geval

van Bennink mensuren of machine-mensuren) kan men snel een globaal inzicht in

het resultaat verkrijgen. Bovendien is de relatie tussen bezetting en resultaat voortdu-

rend zichtbaar.

Het Systeem Bennink heeft echter ook enkele punten die dit systeem voor toepassing in

het MKS maar beperkt geschikt maken. Dit zijn de volgende punten:

1 Het Systeem Bennink rapporteert volgens een vast stramien, dat uitsluitend is

bestemd voor bedrijven waar de productie totstandkomt op basis van een combinatie

tussen mensuren en machine-uren. Typologieën waar het product op een andere

wijze totstandkomt (bijvoorbeeld dienstverlening, procesproductie en handel), kunnen

door het bestaande systeem niet worden bediend.

2 Het Systeem Bennink schenkt slechts zeer weinig aandacht aan niet-financiële indica-

toren. Een expliciet verband tussen de interne rapportage en de strategie van de onder-

neming ontbreekt eveneens.

Deze bezwaren tegen het Systeem Bennink worden door de BSC ondervangen, omdat hierbij:

1 Sprake is van een concept, dat vervolgens op elke onderneming specifiek dient te wor-

den toegesneden.

2 Strategie wordt gezien als een verzameling hypothesen over oorzaken en gevolgen.

Impliciet hebben wij al gewerkt met deze veronderstelling bij de strategische keuzen;

hierbij werd gebruik gemaakt van scenario’s, en één van de doelstellingen van het

werken met scenario’s is het expliciet maken van onderliggende relaties tussen oor-

zaak en gevolg. In een scenario kan het verwachte gevolg van een verandering van

uitgangspunten worden bezien, onafhankelijk van de vraag welke uitgangspunten op

enig moment reëel zijn. De BSC benadrukt de noodzaak om de verwachte relaties

tussen oorzaak en gevolg ook op te nemen in de managementrapportage, en om over

beide te rapporteren.

3 Hiermee samenhangend wordt onderscheid gemaakt tussen lag- en leadindicators, ofwel

oorzaak- en gevolgindicatoren (1996:149). De managementrapportage dient evenwichtig

uit beide factoren te zijn opgebouwd, zo stelt Kaplan en Norton (1996b:150).

Afgezien van de voornoemde factoren, bevatten beide systemen nog elk een sterk punt

waarvan wij bij de opzet van de interne rapportage in het kader van het MKS gebruik

kunnen maken:

1 De BSC onderstreept het belang van double-looplearning. De managementrapportage

dient niet alleen om te beoordelen in welke mate de uitgestippelde strategie ook daad-

werkelijk wordt gerealiseerd, maar tevens om te beoordelen of de verwachte relaties
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tussen oorzaak en gevolg die ten grondslag liggen aan de strategie ook juist zijn. Is dat

niet het geval, dan kan het noodzakelijk zijn andere strategische keuzen te maken.

2 Behalve de bedrijfsvergelijking die in paragraaf 3.4 is besproken, kan de adviseur aan

de hand van het Systeem Bennink tevens wekelijks een bedrijfsvergelijking uitvoeren.

Conjunctuurelementen worden direct zichtbaar indien de weekstaten van meerdere

vergelijkbare bedrijven met elkaar in verband worden gebracht.

Met het bovenstaande in gedachte willen wij in de volgende paragraaf komen tot een sys-

teem van informatievoorziening voor het MKS. Dit systeem zal het resultatenvolgsys-

teem worden genoemd.

4.5 Het resultatenvolgsysteem (RVS)
In deze paragraaf komen wij tot een systeem van interne informatievoorziening, dat een

bijdrage kan leveren aan het behalen van de doelstelling die wij met de ontwikkeling van

het MKS voor ogen hebben. We combineren daarbij een aantal elementen van de BSC

met die van het Systeem Bennink.

Het feit dat het MKS wordt ontwikkeld voor het MKB, maakt de opzet van een interne

informatievoorziening op een aantal punten eenvoudiger en op een aantal andere punten

minder eenvoudig is dan wanneer deze zou zijn opgezet voor grotere bedrijven. We noe-

men de volgende punten:

[1] Door de kleinschaligheid van het MKB-bedrijf zijn ook de middelen qua geld en tijd

beperkt. Qua geld houdt dit in dat het ontwikkelen van specifiek op het bedrijf gerichte

software daarom niet mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de aankoop van grote alles-

omvattende bestaande pakketten. Qua tijd houdt dit in dat het systeem van interne

rapportage betrekkelijk eenvoudig dient te zijn en dat op basis van een zeer beperkt

aantal invoervariabelen toch een zo breed mogelijk beeld van de stand van zaken in de

organisatie dient te worden gegeven. Hier komt bij dat door tijdgebrek de financiële

administratie niet doorlopend wordt bijgewerkt waardoor men zelden of nooit over de

meest actuele informatie beschikt.

[2] De interne rapportage komt in veel gevallen tot stand en dient te kunnen worden

geïnterpreteerd door mensen zonder een specifieke bedrijfseconomische achtergrond.

Eenvoud en duidelijkheid zijn daarom van uitermate groot belang.

[3] De kleinschaligheid van het MKB-bedrijf brengt met zich mee dat de organisatie op

één punt grondig kan worden begrepen. Dit punt is de directeur/eigenaar en/of het

managementteam. Vanwege dit grondige begrip op één centrale plaats is een 

‘allesomvattende’ interne rapportage overbodig: de interne rapportage dient een aan-

vulling te zijn op datgene wat de directeur/eigenaar en/of het managementteam reeds

op grond van andere informatiebronnen bekend is. Dit kenmerk van het MKB maakt
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dat de inhoud van de interne rapportage bij deze groep bedrijven aanzienlijk beperkter

kan zijn dan die bij grote bedrijven.

Er zijn echter twee belangrijke obstakels die het snel intern rapporteren kunnen verhinde-

ren. In de eerste plaats zijn er overwegingen van doelmatigheid, omdat rapportage per

definitie tijd kost. Naarmate meer wordt gerapporteerd, zal in beginsel hieraan ook meer

tijd moeten worden besteed. Op enig moment kan de vraag opkomen of de kosten van

rapportage nog wel opwegen tegen de voordelen ervan. In de tweede plaats speelt nauw-

keurigheid een rol. In een organisatie beschikt men niet op elk moment over informatie

over alle relevante variabelen, bijvoorbeeld omdat niet alle kosten direct tot uitgaven lei-

den. Het Systeem Bennink tracht een evenwicht tussen deze beide factoren te vinden.

Onze uitdaging ligt nu in het ontwikkelen van een systeem, dat rekening houdt met de

bovengenoemde elementen. Deze uitdaging valt uiteen in twee componenten, te weten:

1 Het ontwikkelen van een systeem dat informatie geeft over omzet, kosten en resultaat,

zonder dat de financiële administratie daarvoor noodzakelijkerwijs moet zijn bijge-

werkt. (De ‘lag’-variabelen.)

2 Het aanvullen van dit systeem met de belangrijkste niet-financiële maatstaven die

inzicht geven in de oorzaak van dit resultaat. (De ‘lead’-variabelen.)

De bespreking van de opzet van het resultatenvolgsysteem, valt uiteen in drie subparagra-

fen. Hierin worden achtereenvolgens besproken:

1 de algemene gegevens (paragraaf 4.5.1);

2 de branchespecifieke gegevens (paragraaf 4.5.2);

3 de bedrijfsspecifieke gegevens (paragraaf 4.5.3).

Het criterium voor de indeling is niet het feit of hetzelfde gegeven bij meerdere bedrijven

of branches voorkomt, maar de vraag of het desbetreffende gegeven bij meerdere bedrij-

ven op dezelfde wijze wordt berekend.

4.5.1 Algemene gegevens
De algemene gegevens, zoals deze in het resultatenvolgsysteem worden opgenomen, zijn

ontleend aan het Systeem Bennink. Het doel van deze gegevens is wekelijks inzicht te ver-

krijgen in de liquidititeitspositie van de onderneming per einde van een week, alsmede in

de kosten van die betreffende week, zonder dat de noodzaak bestaat dat de financiële

administratie is bijgewerkt.

4.5.1.1 De weergave van kosten en resultaat
Indien men de financiële administratie van een groot bedrijf vergelijkt met die van een

klein bedrijf, dan ziet men dat die onder meer verschilt op het volgende punt. Een klein

bedrijf werkt, in tegenstelling tot een groot bedrijf, vaak met onzuivere grootboekreke-

ningen. Een bedrijf met een uitgebreidere financiële administratie gebruikt daarentegen

dikwijls zuivere grootboekrekeningen. Een onzuivere rekening bevat zowel balansposten
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als posten van de verlies- en winstrekening, terwijl op een zuivere rekening slechts òf

balansposten òf verlies- en winstposten voorkomen.

Indien uitsluitend op het einde van het jaar, bij het opmaken van de jaarrekening, een

boeking wordt gemaakt om rekeningen zuiver te maken (middels voorafgaande journaal-

posten), is het gevolg hiervan dat tussentijds inzicht niet direct uit de gegevens kan worden

verkregen. Het is dan zeer bewerkelijk om frequent, in ons geval wekelijks, de financiële

administratie ‘zuiver’ te maken.

Het onderscheid hiertussen wordt aan de hand van een voorbeeld geïllustreerd. Stel een

onderneming ontvangt jaarlijks in januari een factuur van € 1.200,- voor verzekeringen.

Dan dient hiervan € 100,- maandelijks ten laste van de verlies- en winstrekening te

komen, terwijl het restant een balanspost is, te weten vooruitbetaalde verzekering. Bij

een zuivere financiële administratie wordt deze boeking elke verslagperiode gemaakt, in

casu zou maandelijks een boeking dienen te worden gemaakt.

Ondanks dat bezwaar, kan echter toch een regelmatig inzicht in het resultaat worden

verkregen. Een groot aantal kosten ligt namelijk vast en is daarom voor enig jaar secuur te

begroten. In grote lijnen kan onderscheid worden gemaakt in vier soorten vaste kosten:

indirecte personeelskosten, huisvestingskosten, overige algemene kosten, afschrijvingen

en rente.

Significante afwijking in de bovengenoemde kosten ten opzichte van de begroting vindt

uitsluitend plaats in geval van:

1 onverwachte mutaties in indirect personeel qua aantal of salaris;

2 onverwachte (des-)investeringen waardoor de kosten van afschrijvingen en rente ver-

anderen;

3 een andere ontwikkeling van de algemene kosten dan was voorzien.

Door de bovengenoemde kosten te begroten en toe te rekenen aan het aantal dagen dat

het bedrijf is geopend, worden de kosten per dag bepaald. Het is dan tevens bekend welke

toegevoegde waarde een bedrijf op een dag dient te realiseren ten einde winst te maken.

Correcties op de begroting vinden uitsluitend plaats indien zich één van de bovenge-

noemde drie situaties voordoet.

Toerekening van kosten en opbrengsten naar dagen, respectievelijk directe uren,

geschiedt door de begrote kosten en opbrengsten te delen door het aantal begrote werk-

bare dagen. Hierdoor komt een begroting tot stand met de volgende gedaante:
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De totale kosten per week worden in het resultatenvolgsysteem als volgt bepaald:

1 De indirecte lonen en de overige kosten per dag worden vermenigvuldigd met het

aantal dagen van de betreffende week dat het bedrijf is geopend.

2 Het aantal directe uren van de betreffende week wordt vermenigvuldigd met het

gemiddeld kostprijsuurtarief. Dit geldt ook voor oproepuren en inleenkrachten.

3 Deze beide gegevens worden bij elkaar opgeteld en vormen samen de totale kosten.

Indien de onderneming variabele kosten heeft die van materieel belang zijn, dan worden

deze in principe meegenomen in het materiaalverbuik of de inkoopwaarde.

Bovenstaand is aangegeven hoe de kosten per dag worden berekend. Indien de totale

loonkosten van direct personeel bekend zijn, en voorts bekend is hoeveel directe uren

volgens de begroting worden gemaakt, dan is het mogelijk de totale directe loonkosten per

uur te berekenen. Deze kosten worden als variabel gezien en de totale directe loonkosten

van een werkbare dag worden berekend op basis van het aantal directe uren door middel

van de volgende formule:

directe loonkosten = direct uurloon x directe uren (1)

Deze formule dient op twee punten te worden verfijnd. In de eerste plaats worden op

deze wijze geen kosten aan ziekte-uren toegerekend (deze vallen immers buiten de directe

uren) en in de tweede plaats worden overuren tegen het directe uurloon berekend, hoewel

hiervoor dikwijls een toeslag geldt. Omwille van de eenvoud wordt met deze complicatie

in dit voorbeeld geen rekening gehouden.
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Per jaar Per dag

Omzet Ojaar Odag

Materiaalverbruik (x%) Mjaar Mdag

—————— ——————

Toegevoegde waarde T.W.jaar T.W.dag

—————— ——————

Directe lonen Djaar Ddag

Indirecte lonen Ijaar Idag

Afschrijvingen Ajaar Adag

Overige kosten, inclusief rente Kjaar Kdag

—————— ——————

Totale kosten (T.K.) (D+I+K+A)jaar (D+I+K+A)dag

—————— ——————

Resultaat (T.W.-T.K.)jaar (T.W.-T.K.)dag

Tabel 23  De begroting in het resultatenvolgsysteem 



De totale kosten op een dag (exclusief materiaalverbruik) bedragen nu:

totale kosten = vaste kosten + (directe uren  x  uurloon) (2)

De totale kosten per uur (exclusief materiaalverbruik) zijn dan:

vaste kosten + (directe uren  x  uurloon)
kosten per uur = ————————————————— (3)

directe uren

Dit bedrag is met name van belang ter controle op het tarief waarmee voorcalculaties

worden gemaakt. Het zal duidelijk zijn dat bij een toenemend aantal directe uren de

totale kosten per uur lager worden, en bij een afnemend aantal directe uren hoger. Dit

komt doordat de indirecte kosten dan over meer/minder directe uren moeten worden

verdeeld.

4.5.1.2 Overige algemene gegevens
Naast kosten zijn er nog enkele posten die bij elke organisatie voorkomen en die van

belang zijn voor ons resultatenvolgsysteem. Dit zijn:

1 (des)investeringen;

2 aflossingen/afgesloten nieuwe leningen;

3 debiteuren, crediteuren, bank- en girosaldi.

De som van de bovengenoemde posten samen met de afschrijvingen biedt een mogelijk-

heid tot een controle op het resultaat na betaalde vennootschaps- of inkomstenbelasting.

4.5.2 Branchespecifieke gegevens
Indien vaststaat hoeveel de vaste kosten per week bedragen, dient vervolgens de bruto-

winst of toegevoegde waarde te worden vastgesteld om het resultaat van de betreffende

periode te kunnen berekenen. Hoe de omzet en de inkoopwaarde worden bepaald, is

afhankelijk van de aard van het bedrijf en de inrichting van de administratie. Voorts wor-

den controlepunten ingebouwd om te beoordelen of gegevens juist zijn verwerkt.

4.5.2.1 Het bepalen van de gerealiseerde omzet
Bij het bepalen van de gerealiseerde omzet wordt onderscheid gemaakt tussen:

1 handel;

2 verwerking van uren;

3 procesproductie.

We bespreken deze achtereenvolgens.

[1] Handel

Bij een handelsonderneming dienen inkopen en verkopen in relatie tot elkaar te staan.

Het bepalen van de omzet kan op verschillende manieren plaatsvinden. We noemen

de volgende twee:
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1 het optellen van de verzamelstaten uit kassa’s;

2 het totaliseren van de verzonden facturen.

Het bepalen van de inkoopwaarde kan in beginsel op twee manieren plaatsvinden:

1 Er wordt gewerkt met een voorraadadministratie. In dat geval wordt met het totali-

seren van kasregisters en/of facturen de inkoopwaarde van de producten gelijktij-

dig meegetotaliseerd.

2 Er wordt gerekend met een vaste marge per productgroep. Bij het vaststellen van

deze marge dient rekening te worden gehouden met de gemiddelde kosten van de

verstrekte garanties. Indien de marge waarmee wordt gerekend juist is, zou het

verschil tussen berekend verbruik en inkopen gelijk moeten zijn aan de voorraad-

mutatie. De theoretisch berekende voorraad is daarom controlepunt. Wijkt de theo-

retische voorraad significant af van de werkelijke voorraad, dan zal de ondernemer

dat constateren en dient de marge te worden bijgesteld.

[2] Verwerking van uren

1 Dienstverlening op basis van uren

Indien het primaire proces van een bedrijf bestaat uit dienstverlening waarbij tijd

in rekening gebracht wordt (man- of machine-uren), dan kan aan de hand van

urenstaten worden berekend hoe hoog de theoretische omzet is. Het verschil tus-

sen deze theoretische en werkelijke omzet kan uit twee componenten bestaan:

nog te factureren of indirecte uren. Door nu in de begroting rekening te houden

met een vast percentage voor indirecte uren, kan de omvang (in geld) van de theo-

retisch nog te factureren werkzaamheden worden berekend. Dit is tevens het con-

trolepunt. Is dat bedrag niet juist, dan weet de ondernemer dat er moet worden bij-

gestuurd.

2 Productie op basis van uren

Indien productie plaatsvindt op basis van uren, zijn er in zijn algemeenheid drie

componenten te onderkennen die de kostprijs van het product bepalen:

a het gebruik van materialen;

b het gebruik van machine-uren;

c het gebruik van mensuren.
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Stel dat een bepaalde handelsonderneming een gemiddelde bruto-marge van 30% over de omzet behaalt. Indien in
een bepaalde week voor € 20.000,- goederen zijn verkocht en voor € 3.500,- goederen zijn ingekocht, dan moet de
voorraad met € 10.500,- zijn afgenomen. Deze afname wordt als volgt berekend: de inkoopwaarde van de verkopen is
70% van 20.000 = € 14.000,-. Tegenover deze voorraadafname staan inkopen ter waarde van € 3.500,-. Per saldo is
sprake van een afname van de voorraad van € 10.500.-. Is dat niet het geval, dan dient de theoretische marge te wor-
den bijgesteld.

Stel dat een ondernemer een gemiddeld uurtarief van € 60,- in rekening brengt. Indien in een week 100 uren aan
directe werkzaamheden zijn verricht en € 1.000,- is gefactureerd, dan is het nog te factureren bedrag toegenomen met
€ 5.000,-, mits de calculatie correct is. Deze € 6.000 is als volgt opgebouwd: 100 x € 60,- = € 6.000,- Hiervan is
reeds gefactureerd: € 1.000,-. Resteert nog te factureren: € 6.000,- -/- € 1.000,- = € 5.000,-



In veel gevallen vindt geen (tussentijdse) afzonderlijke registratie van de bovenge-

noemde elementen plaats. In principe wordt binnen het RVS als volgt met deze

problematiek omgesprongen:

Allereerst wordt de basis bepaald waarop een onderneming haar werkzaamheden

registreert en factureert. In veel gevallen worden hiervoor òf de machine-uren òf

de mensuren als uitgangspunt genomen. Een uitzondering hierop wordt gevormd

door de situatie waarbij de verhouding mensuren/machine-uren sterk wisselend

kan zijn èn de kosten van het gebruik van mensuren of machine-uren elk afzon-

derlijk te hoog zijn om deze te kunnen verdisconteren in één standaardtarief.

We beschrijven eerst de situatie waarbij we uitgaan van één gemiddeld machine-

mensuur tarief. De kostprijsanalyse die wij in paragraaf 3.5.3 beschreven zal bij

toepassing in een productiebedrijf met stukproductie resulteren in gedifferen-

tieerde kostprijstarieven per machine-mensuur voor elke onderscheiden bewer-

king. Op basis van deze kostprijzen zal de onderneming in veel gevallen de (even-

eens gedifferentieerde) verkoopprijs per bewerking vaststellen. Op basis van de

verwachte bezetting kan de onderneming echter een gemiddeld verkooptarief vast-

stellen. Dit is het tarief dat het uitgangspunt vormt voor het resultatenvolgsys-

teem.

Het gemiddelde verkooptarief per uur exclusief materiaalverbruik vermenigvul-

digd met het begrote aantal uren op jaarbasis levert de verwachte toegevoegde

waarde op. De begrote omzet kan worden bepaald door deze toegevoegde waarde

te vermeerderen met het verwachte materiaalverbruik en de winstopslag die op

deze materialen wordt berekend. Binnen het resultatenvolgsysteem worden in

beginsel alle winstopslagen toegerekend aan de uren. Met andere woorden: de

begrote omzet (inclusief alle winstopslagen) wordt verminderd met de inkoop-

waarde van de materialen (en eventueel werk door derden) en dit saldo wordt

gedeeld door het begroot aantal directe uren om zodoende tot een calculatietarief

te komen voor het RVS.

Wordt het totaal begrote materiaalverbruik eveneens gedeeld door het totaal aantal

begrote directe uren, dan ontstaat een begroot materiaalverbruik per direct uur. Op

deze wijze hebben wij de volgende drie gegevens verkregen:

a de begrote toegevoegde waarde per direct uur, hierin begrepen alle winstopslagen;

b het begrote materiaalverbruik per direct uur;

c de begrote omzet per uur.

Deze laatste is de som van a. en b.

Het grote probleem dat zich bij veel bedrijven voordoet die productie leveren op

basis van mens- en machine-uren, is dat er zich een grote mutatie voordoet in het

saldo onderhanden werken. Voorbeelden hiervan zijn bouwbedrijven en installa-
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tiebedrijven, maar ook de machinefabrieken die wij in de casestudie (hoofdstuk 7)

verder uitwerken.

Bij de berekening van de tussentijdse resultaten kunnen wij daarom niet steunen op

de gefactureerde bedragen als uitgangspunt voor de bepaling van de gerealiseerde

omzet. De bepaling van de gerealiseerde omzet vindt bij het RVS daarom plaats door

het aantal directe uren te vermenigvuldigen met de begrote omzet per uur.

Er bestaan twee controlepunten op basis waarvan kan worden vastgesteld of de

begrote omzet per direct uur ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd en of het veron-

derstelde materiaalinhoudpercentage juist is. Door het product van het cumula-

tieve aantal directe uren en de begrote omzet per uur te verminderen met het

totaal aan gefactureerde omzet, ontstaat de mutatie nog te factureren omzet.

Wordt hierbij het saldo nog te factureren per begin van de rapportageperiode opge-

teld, dan ontstaat het saldo nog te factureren per einde van de rapportageperiode.

Hier ligt een controlepunt. In de praktijk blijkt dat de meeste ondernemers hetzij

weten hetzij eenvoudig kunnen nagaan welk bedrag op enig moment nog dient te

worden gefactureerd. Daarnaast kan een structurele tendens in de hoogte van dit

bedrag aanwijzingen geven omtrent de juistheid van het gehanteerde tarief voor de

begrote omzet.

Een tweede controlepunt ligt in de berekening van de theoretische voorraad. Indien

het aantal directe uren wordt vermenigvuldigd met het begrote materiaalverbruik

per direct uur, ontstaat inzicht in het theoretisch materiaalverbruik. Door dit te ver-

meerderen met de voorraad per begin van de rapportageperiode en de inkopen

gedurende de rapportageperiode, ontstaat de theoretische eindvoorraad. Is de wer-

kelijke eindvoorraad hoger dan deze theoretische eindvoorraad, dan is het werke-

lijke materiaalverbruik per direct uur lager geweest dan begroot. Het omgekeerde

geldt indien de werkelijke eindvoorraad lager is dan is berekend met het MKS.

Indien duidelijk is dat de gerealiseerde toegevoegde waarde per uur afwijkt van de

begrote toegevoegde waarde per uur, dan zal de onderneming de oorzaak hiervan

dienen te analyseren. De redenen hiervoor kunnen divers van aard zijn, zoals:

a Het materiaalinhoudpercentage wijkt af van begroot, waardoor de winst op mate-

rialen (die in het RVS verwerkt zit in de toegevoegde waarde) afwijkt van begroot.
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Stel dat een productieonderneming de volgende begroting heeft gemaakt. Verwacht aantal productieve uren: 10.000,
verwachte omzet € 1 mln. en materiaalinhoud 30%. De omzet per uur bedraagt dan € 100,- en de materiaalinhoud
per uur € 30,-.

In een bepaalde week zijn de volgende gegevens bekend: materiaal inkopen € 2.500,- gefactureerd € 15.000,- en pro-
ductieve uren 200. In dat geval bedraagt het theoretisch materiaalverbruik € 6.000,- (200 x € 30,-). De voorraad
materialen dient derhalve met € 3.500,- (€ 6.000 -/- € 2.500) te zijn afgenomen. Het totaal aan nog te factureren
werk zal nu met € 5.000,- zijn toegenomen, te weten (200 x € 100,-) -/- € 15.000,-.



b Het RVS rekent met een gemiddeld tarief voor machine-mensuren. Afwijkende

verhoudingen kunnen ertoe leiden dat in werkelijkheid een afwijkend tarief

wordt gerealiseerd.

c De directe uren worden niet tegen calculatietarief aan de afnemer doorbere-

kend. Hiervoor kunnen diverse oorzaken bestaan, zoals calculatiefouten, efficiën-

cyresultaten, commerciële overwegingen.

[3] Procesproductie

Indien sprake is van procesproductie kan de gerealiseerde productiewaarde in veel

gevallen op één van de volgende twee manieren worden bepaald. In bepaalde gevallen

kan simpelweg het aantal productie-uren worden vermenigvuldigd met de gemid-

delde productiewaarde per productie-uur. Ook kan het voorkomen dat machines zijn

voorzien van tellers, aan de hand waarvan de gereedgekomen productie kan worden

bepaald. Door de productie-uren te vermenigvuldigen met de gemiddelde waarde van

een eenheid geproduceerd product, ontstaat de totale productiewaarde.

In hoofdlijnen kan op de volgende twee punten een verschil ontstaan tussen produc-

tiewaarde en omzet:

1 niet elk product wordt direct verkocht waardoor voorraadmutaties ontstaan;

2 de gemiddelde verkoopprijs ligt niet vast, omdat deze door kortingen en/of toesla-

gen wordt beïnvloed.

4.5.2.2 De bepaling van de voorraad 
Het bepalen van de voorraad in het RVS hangt in veel gevallen samen met het bepalen

van de omzet. Hiervan is sprake indien wordt uitgegaan van een materiaalverbruik als

vast percentage van de omzet. De theoretische voorraad wordt dan als volgt bepaald:

eindvoorraad = beginvoorraad -/- (omzet x materiaalinhoudpercentage) +/+ inkopen (4)

In bepaalde gevallen wordt afgeweken van de bovenstaande formule. Dit is het geval in

branches waarbij hetzij de voorraad constant kan worden verondersteld, hetzij sprake is

van een zeer hoge omloopsnelheid van de voorraad. In zo’n geval wordt de inkoopwaarde

van de omzet gelijk gesteld aan de inkopen. Dit vindt bijvoorbeeld plaats bij branches

waarbij sprake is van bederfelijke goederen, zoals de mengvoederindustrie en restaura-

teursbranche. (Afgezien van wijninkopen.)

In beginsel wordt geen onderscheid gemaakt tussen voorraad grondstof en voorraad

gereed product. Indien dit wenselijk wordt geacht, kan dit onderscheid worden aange-

bracht. In dat geval zal op basis van productie en inkopen de voorraad grondstof worden

bepaald, en op basis van productie en verkopen de voorraad eindproduct. Het principe

blijft echter ongewijzigd.
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Indien wordt uitgegaan van een bepaald voorcalculatorisch materiaalinhoudpercentage

bij de berekening van de theoretische voorraad, dan biedt de afstemming tussen de werke-

lijke en de theoretische voorraad een mogelijkheid om vast te stellen of het voorgecalcu-

leerde materiaalinhoudpercentage in overeenstemming is met de werkelijkheid. Is dan

niet het geval, dan wijkt de gerealiseerde toegevoegde waarde of brutowinstmarge der-

halve af van de voorgecalculeerde waarde. Dit kan als volgt worden vastgesteld. Indien de

werkelijke voorraad hoger is dan de theoretische voorraad volgens het RVS, dan is de gere-

aliseerde brutowinst eveneens hoger dan door het RVS aangegeven. Is de werkelijke voor-

raad daarentegen lager dan de theoretische voorraad volgens het RVS, dan is de gereali-

seerde brutowinst ook lager dan voorgecalculeerd. Een correctie hierop kan op twee manie-

ren plaatsvinden. Indien de marge in werkelijkheid structureel afwijkt van de voorgecalcu-

leerde marge, dan dient in het RVS de marge te worden aangepast. Betreft het echter een

incidentele afwijking, dan dient een eenmalige correctie plaats te vinden in de vorm van

een vast bedrag waarmee de brutowinst en het materiaalverbruik worden aangepast. Na de

aanpassing dient de theoretische voorraad gelijk te zijn aan de werkelijke voorraad.

Uiteraard zijn er ook bedrijven die van een voorraadadministratie gebruikmaken. Indien

deze voortdurend wordt bijgewerkt, kan de inkoopwaarde volgens de voorraadadministra-

tie in het RVS worden overgenomen.

4.5.2.3 Overige branchespecifieke gegevens
Naast de bepaling van de omzet, en daarmee samenhangend de inkoopwaarde van de omzet

en de voorraad, heeft elke branche nog specifieke kenmerken die een bepaalde informatiebe-

hoefte van de ondernemer met zich meebrengen. Uiteraard is het niet mogelijk om op deze

plaats van elke denkbare branche een volledige beschrijving te geven van deze informatie.

Voor de adviseur is het van belang om op basis van zijn specifieke branchekennis vast te

stellen welke bedrijfsprocessen voor de branche kenmerkend zijn en welke informatie

over deze processen voor de ondernemer relevant is. Zo zal een houder van fokvarkens

voortdurend geïnformeerd willen zijn over het aantal biggen dat een zeug werpt, en zal

een houder van mestvarkens geïnteresseerd zijn in de gemiddelde voerkosten per kilo-

gram groei en de gemiddelde groei die per dag wordt gerealiseerd. Meestal betreft het hier

informatie die een verband legt tussen bedrijfsproces en resultaat. Deze informatie kan

inzicht verschaffen in de relatieve concurrentiepositie van een bedrijf.

4.5.3 Bedrijfsspecifieke gegevens
Het resultatenvolgsysteem, zoals wij dat tot nu toe hebben besproken, bevat voorname-

lijk financiële gegevens. Het doel van het MKS is echter om de ondernemer te ondersteu-

nen zowel op basis van financiële als op basis van niet-financiële gegevens. Reeds in hoofd-

stuk 3, de diagnose, bespraken wij welke gegevens dit zijn en hoe de onderneming deze

kan bepalen. Wij deelden deze gegevens in twee categorieën in: de markt en de daarbij

behorende KSF’en aan de ene kant en de interne bedrijfsprocessen en de daarbij beho-

rende DCF’en aan de andere kant.
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Zoals wij eerder al hebben aangegeven, beschrijven KSF’en de kenmerken ofwel de karak-

teristiek van de markt. De vraag werpt zich op hoeveel kritische succesfactoren über-

haupt kunnen worden onderkend en welke daarvan moeten worden gerapporteerd. In de

literatuur worden hiervoor verschillende aantallen genoemd. Hengeveld, Hofink en Wijn

(1997) benoemt een vast aantal KSF’en per branche. Een onderneming zal in de regel ech-

ter niet proberen zich op al deze kenmerken te onderscheiden. Een bewuste keuze daarin

waarop vervolgens de bedrijfsvoering wordt aangepast, en de wijze waarop de onderne-

mer met de markt communiceert, liggen meer voor de hand. Dit omdat KSF’en op

gespannen voet kunnen staan met elkaar. Zo kunnen door afnemers in een bepaalde

product/marktcombinatie bijvoorbeeld zowel prijs als kwaliteit als zeer belangrijk worden

genoemd. In dat geval zijn in de product/marktcombinatie waarschijnlijk deelsegmenten

te onderscheiden waarbij door verschillende prijs/kwaliteitverhoudingen verschillende

afnemersgroepen worden aangetrokken.

Tegen de achtergrond van het resultatenvolgsysteem is het relevant te weten op welke

KSF’en de ondernemer zich wil onderscheiden. Bij het bepalen van de strategie van de

onderneming heeft de ondernemer hierin een keuze gemaakt en bovendien heeft hij vast-

gesteld welke DCF’en nodig zijn om zich daadwerkelijk te kunnen onderscheiden op een

bepaalde KSF. De interne rapportage zal daarom ook geen kritische succesfactoren rappor-

teren, maar de meetbare grootheid van de distinctive competitive factor, de DC (distinctive

competence).

Het wekelijks rapporteren van een DC heeft alleen zin als het voor de ondernemer moge-

lijk is deze DC op korte termijn te beïnvloeden. Het doel van het resultatenvolgsysteem

dient immers met name het wekelijks verstrekken van informatie op basis waarvan de

ondernemer zijn beleidsvoering kan bijsturen. Een gegeven dat op zich een DCF kan

zijn, maar niet op korte termijn beïnvloedbaar is, zoals het marktaandeel, wordt op grond

hiervan niet opgenomen in de managementrapportage.

Naast beïnvloedbaarheid geldt tevens meetbaarheid als criterium voor het opnemen van

een DCF in de managementrapportage. Zoals al besproken is, is de meetbare grootheid

van een DCF een DC. Soms is de vertaling van een DCF naar een meetbare grootheid

eenvoudig. De DCF leveringssnelheid kan bijvoorbeeld worden vertaald in de DC: tijd in

dagen tussen bestellen en afleveren. Bepaalde andere DCF’en vereisen meer dan één DC

om te kunnen worden gekwantificeerd of zijn in het geheel niet te kwantificeren. De

DCF ‘service’ voor een kledingzaak is moeilijk in een of meerdere DC’s te vertalen.

Wanneer is de ‘service’ goed en wanneer is hij fout of minder goed? Het sturen op deze

DCF zal de onderneming niet via zijn weekrapportage doen, maar bijvoorbeeld via terug-

koppeling met de betreffende medewerker zelf. Dit aan de hand van normen die de

onderneming heeft voor datgene wat zij onder ‘service’ verstaat en de voor hoogte van de

servicegraad die zij wil bereiken.
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Behalve DC’s kunnen er variabelen zijn die weliswaar geen of nauwelijks een relatie met

de strategie bezitten, maar die zeer relevant zijn bij het besturen van de onderneming

(door Kaplan en Norton diagnostische maatstaven genoemd). Onder deze variabelen kan

zich informatie bevinden over de wijze waarop de onderneming presteert op negatieve

KSF’en, maar ook informatie over bepaalde factoren die iets zeggen over de doelmatig-

heid waarmee het product van de onderneming op enig moment totstandkomt. Ook deze

gegevens moeten in beginsel worden opgenomen in de wekelijkse rapportage.

Niet echter alle informatie die wenselijk is voor de besturing van de onderneming, is ook

op doelmatige wijze verkrijgbaar. De graad van automatisering speelt op dit punt een

belangrijke rol. De kosten van informatieverwerking moeten tegen de baten ervan worden

afgezet.

Met name in dit deel van de weekrapportage ligt de relatie tussen de BSC en het resulta-

tenvolgsysteem. Toch is er ook een onderscheid tussen de BSC en dit onderdeel van het

RVS. Kaplan (1996b:2) stelt: “De Balanced Scorecard heeft tot doel om de missie en de

strategie van een organisatie te vertalen in een allesomvattende verzameling performance-

maatstaven”. Zoals eerder vermeld, willen wij geen allesomvattende verzameling van per-

formancemaatstaven weergeven in de weekrapportage. Er zijn vier factoren die bepalen

welke niet-financiële informatie in de weekrapportage wordt opgenomen:

1 de beïnvloedbaarheid van de betreffende factor door de bedrijfsleiding;

2 de meetbaarheid ervan;

3 hetzij de relevantie in relatie tot de te voeren strategie, hetzij de relevantie als diagnos-

tische maatstaf;

4 de verhouding tussen baten en lasten die het vergaren van de benodigde informatie

met zich meebrengt.

Elk van de voornoemde factoren bevat een bepaalde mate van subjectiviteit. Het aantal en

de aard van de te rapporteren factoren vindt daarom plaats in onderling overleg tussen de

adviseur en het management. Het bepalen van de inhoud van een weekrapport is geen

statische gebeurtenis: leerervaringen kunnen voortdurend een bijdrage leveren aan het

bepalen van de aard, de inhoud en de vorm van de weekrapportage.

4.6 Naar het MKS
In dit hoofdstuk en het vorige hoofdstuk hebben we diverse modellen besproken die een

bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van het MKS. In het volgende hoofdstuk

komen we tot de ontwikkeling van het integrale MKS.

In dit hoofdstuk is de informatiebehoefte van een onderneming in relatie tot de door

haar gevolgde strategie aan de orde gekomen. Op basis van de Balanced Scorecard en

het Systeem Bennink hebben wij een resultatenvolgsysteem ontwikkeld dat geschikt is

voor toepassing in het MKB.
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