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5.1 Inleiding
Op grond van de voorgaande hoofdstukken komen wij in dit hoofdstuk tot het MKS, dat

voldoet aan de in de inleiding omschreven doelstelling. Deze is: het ondersteunen van

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

informatie die erop gericht is beslissingen op strategisch en op operationeel niveau te

integreren. Hiertoe hebben wij in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van strategie-

vorming in zijn algemeenheid. In hoofdstuk 3 hebben wij enkele modellen besproken die

kunnen worden gebruikt bij de bepaling van een strategie. In hoofdstuk 4 zijn enkele

modellen van interne informatievoorziening besproken, hetgeen heeft geleid tot de ont-

wikkeling van het RVS.

In dit hoofdstuk leggen wij de relatie tussen strategie en interne informatievoorziening. Dit

dient op een eenvoudige en heldere wijze plaats te vinden, toegespitst op MKB-bedrijven.

Het leggen van deze relatie vormt de laatste schakel die moet worden gelegd om het MKS

volledig te maken. Op dit moment missen wij echter nog een aantal elementen die noodza-

kelijk zijn om dit te kunnen. In de eerste plaats is dat de kwantitatieve vertaling van de

geplande strategie. Het kwantificeren van de strategie is noodzakelijk om te kunnen

beschikken over een norm waaraan de werkelijkheid in een latere fase kan worden getoetst.

In de tweede plaats is dat een verbindende schakel tussen strategie en operationele infor-

matie. Deze elementen worden in dit hoofdstuk aan het MKS toegevoegd, waarna alle ele-

menten worden geïntegreerd tot het complete ManagementKompasSysteem.

Dit hoofdstuk bestaat uit drie paragrafen. In paragraaf 5.2 beschrijven wij een model om

te komen tot ondernemingsplanning dat wij geschikt achten om toe te passen in het

MKS. Wij gebruiken hierbij de elementen zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 3. In

paragraaf 5.3 beschrijven we het systeem van interne informatievoorziening dat wij in

het MKS toepassen. Hierbij wordt voornamelijk gesteund op elementen die reeds in

hoofdstuk 4, Interne informatievoorziening, zijn besproken. In paragraaf 5.4 geven wij

een beschrijving van het integrale MKS.

5.2 Het ondernemingsplan in het MKS

5.2.1 Het strategisch plan
In hoofdstuk 2 bespraken wij enkele conventionele modellen van ondernemingsplan-

ning. Wij gaven aan de volgende elementen te willen gebruiken bij de opzet van het MKS:

1 Direct aan het begin van het MKS willen wij de ondernemer de vraag voorleggen wat

de reden is om de onderneming door te laten lichten: preventief, curatief of evaluerend.
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2 Tevens willen wij direct aan het begin van het MKS overgaan tot een globale analyse.

3 Wij maken onderscheid tussen enerzijds de missie/bedrijfsfilosofie en anderzijds de

persoonlijke doelstellingen van de ondernemer en de ondernemingsdoelstellingen.

4 Wij maken onderscheid tussen strategische keuzen en verbeteringen per onderne-

mingsgebied.

5 Bij het diagnostiseren van de organisatie willen wij de primaire activiteiten en de

ondersteunende activiteiten van de organisatie van elkaar onderscheiden.

6 Bij het toetsen van de strategische opties willen wij gebruikmaken van scenario’s.

Daarnaast willen wij uit hoofdstuk 3 de volgende elementen opnemen in het MKS: in de

eerste plaats een sterkte/zwakte analyse waarbij onder meer op basis van bedrijfsvergelij-

king en een strategische kostprijsanalyse concurrentievoor- en nadelen worden geanaly-

seerd, en in de tweede plaats een analyse van de externe ontwikkelingen, onderverdeeld

naar een analyse van de afzetmarkt, een concurrentieanalyse en de analyse van overige

marktontwikkelingen.

Elk van de bovenstaande elementen wordt hierna verder uitgewerkt.

[1] Direct aan het begin van het MKS wordt aan de ondernemer de vraag voorgelegd wat de reden is

om de onderneming te laten doorlichten. Deze reden kan preventief, curatief of evaluerend zijn

Het is voor de adviseur van belang te weten wat de reden is voor de ondernemer om

het bedrijf te laten doorlichten. Deze reden bepaalt immers mede waar de nadruk bij

de doorlichting op dient te worden gelegd. Indien men uitsluitend een bestaand idee

wil toetsen, bestaat geen noodzaak tot het ontwikkelen van strategische opties. Bij

een curatieve doorlichting wordt een bestaand probleem als uitgangspunt genomen,

terwijl bij een preventieve doorlichting de doelstellingen van de ondernemer het uit-

gangspunt zijn.

[2] De oriëntatie aan het begin van het MKS

Overeenkomstig het Durham-model en het Novaa-model willen wij in het MKS alvo-

rens op de feitelijke ondernemingsplanning in te gaan, beginnen met een algemene

oriëntatie. Hiermee worden de volgende vijf doelstellingen beoogd:

1 Het verwerven van kennis omtrent de organisatie, zoals de aard en omvang van

het bedrijf, de relatieve betekenis van de diverse activiteiten en de structuur en

ontwikkeling van opbrengsten, kosten en vermogen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de

investeringsmogelijkheden in grote lijnen bekend.

2 Het verkrijgen van inzicht in de specifieke informatie en kennis waarover tijdens

het proces van ondernemingsplanning zal moeten worden beschikt.

3 Het verkrijgen van een beeld van de reden(en) van de ondernemer om het MKS

toe te passen, zodat hierop gedurende het proces van ondernemingsplanning kan

worden ingespeeld.

4 Het verkrijgen van een indicatie van doorlooptijd en tijdsbesteding die de imple-

mentatie van het MKS met zich mee zal brengen; tevens ontstaat een beeld van de
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daarbij te betrekken personen. De oriëntatiefase is derhalve ondersteunend bij de

planning.

5 Het verkrijgen van inzicht in speciale aandachtspunten bij het proces van planning.

Bij de oriëntatie komen drie onderwerpen aan bod. In de eerste plaats is dat wat Gibb

(1992) noemt een analyse van de onderneming in ‘overall’ financiële termen. In het

MKS noemen wij dit een initiële cijferanalyse. Bij bestaande bedrijven kan deze simpel-

weg plaatsvinden aan de hand van de jaarrekeningen van de meest recente jaren,

eventueel aangevuld met tussentijdse cijfers. In de tweede plaats is dat de doelstelling

van de toepassing van het MKS: waarom wil de ondernemer overgaan tot de invoering

van het MKS en is deze reden preventief of projectmatig? En in de derde plaats de glo-

bale marktverkenning. Hierbij worden de hoofdkarakteristieken van de markt in kaart

gebracht.

De mate van aandacht die aan de oriëntatiefase dient te worden geschonken, is sterk

afhankelijk van de voorkennis van de deelnemers aan het proces van strategische

besluitvorming. Het MKS is primair ontwikkeld om te worden toegepast door (externe)

adviseurs, en vooral zij dienen voor zichzelf voldoende aandacht aan deze fase te

besteden, om later de volgende stappen effectief en efficiënt te kunnen doorlopen.

[3] Het onderscheid tussen enerzijds de missie/bedrijfsfilosofie en anderzijds de persoonlijke

doelstellingen van de ondernemer en de ondernemingsdoelstellingen

In paragraaf 2.4 gaven wij aan waarom wij in het kader van het MKS strategievor-

ming laten plaatsvinden door middel van een bewust gestructureerd proces. In para-

graaf 3.1 beschreven wij vervolgens waarom wij aan dit proces van strategische plan-

ning een diagnose vooraf laten gaan. De vraag is nu, of het uitvoeren van de diagnose

direct kan plaatsvinden nadat de hiervoor beschreven oriëntatie is uitgevoerd.

Het antwoord hierop is ontkennend. Sterke en zwakke punten van een onderneming

en hiermee samenhangend haar distinctive competitive factors enerzijds, alsmede

de externe ontwikkelingen en daarmee samenhangend de kritische succesfactoren

anderzijds kunnen uitsluitend binnen een bepaald kader worden bezien. Dit kader

wordt gevormd door twee factoren. In de eerste plaats is dat het gebied waarop een

bepaalde onderneming actief wil zijn ofwel de missie van de onderneming, en in de

tweede plaats zijn dat de doelstellingen die men voor ogen heeft.

Bij het vaststellen van de business mission wordt getracht een antwoord te vinden op

de volgende vragen (Bontje, 1993):

1 Wat zijn de belangrijkste producten/diensten?

2 Wat zijn de belangrijkste klantengroepen?

3 Wat zijn de kernvaardigheden van het bedrijf?

4 Wat zijn de belangrijkste succesfactoren voor de toekomst?

5 Wat is de locatie van het bedrijf?
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6 Wat zijn de basisgedachten achter de bedrijfsvoering?

7 Wat zijn de maatschappelijke verantwoordelijkheden waar het bedrijf een bijdrage

aan wil leveren?

8 Hoe is de houding ten opzicht van de werknemers?

Bontje ziet de missie vooral als intern en extern communicatiemiddel. Daarnaast

heeft het beantwoorden van de bovengenoemde vragen voor ons de volgende doel-

stellingen:

1 Het geeft de context aan waarbinnen de later te bespreken diagnose dient te wor-

den uitgevoerd. Dit geldt in het bijzonder voor de volgende onderdelen van de

diagnose: de bedrijfsvergelijking, de externe analyse en het bepalen van KSF’en.

2 Het geeft de context aan waarbinnen de later te bespreken doelstellingen dienen te

worden geplaatst.

3 Het geeft een kader waarbinnen de strategische keuzen dienen te passen, uitgaande

van het feit dat geen strategische keuzen worden gemaakt die niet passen binnen de

bedrijfsfilosofie. Er ontstaat reeds een eerste indruk of strategische opties kunnen

worden gezocht in penetratie, of dat ook opties als bijvoorbeeld marktontwikkeling,

productontwikkeling en diversificatie door de onderneming worden overwogen.

4 Een discussie over de missie/bedrijfsfilosofie is meestal ondersteunend om in

een later stadium tot voldoende kwalitatief goede strategische opties te komen.

Is de business mission van de onderneming duidelijk, dan kunnen vervolgens doel-

stellingen worden geformuleerd. Deze kunnen in hun aard variëren van streefwaarde

tot harde randvoorwaarde. Bij het analyseren en expliciet maken van doelstellingen

worden deze gesplitst in twee categorieën: persoonlijke doelen van de directeur/eige-

naar en bedrijfsmatige doelen.

Bij de doelen die de directeur/eigenaar zich stelt, kunnen bijvoorbeeld familiale verhou-

dingen een rol spelen (Donckels 1998). Ook zal de ondernemer voor zichzelf impliciet of

expliciet een bepaalde loopbaanplanning in gedachte hebben. Nadrukkelijk spreken we

hier van het expliciet maken van doelstellingen. In de praktijk is men zich meestal niet

van al zijn of haar doelstellingen bewust. De invloed op het handelen van onbewuste

doelstellingen kan echter groot zijn. Daarnaast bestaan er ook doelstellingen waarvan de

ondernemer zich wel bewust is, maar die men niet wil uitspreken, bijvoorbeeld op sociale

gronden. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld status, macht of wedijver met een

bepaalde rivaal. Blijven deze doelstellingen onderhuids, dan zullen zij niettemin van

invloed zijn op het proces van strategische planning. Onderkenning van het bestaan ervan

is daarom belangrijk.

Behalve persoonlijke doelen van de directeur/eigenaar worden ook bedrijfsmatige doelen

onderkend. Dit zijn doelen die betrekking hebben op de onderneming. Voorbeelden zijn

de streefwaarden voor bepaalde kengetallen, zoals ROI, REV, en omloopsnelheden van

voorraad en vermogen, maar ook het gewenste groeipercentage valt hieronder.
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Doelstellingen kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn. Doelstellingen

dienen zoveel mogelijk SMART te zijn: ze moeten Simpel, Meetbaar, Aantrekkelijk, en

Realistisch zijn en de Tijdsplanning voor realisatie dient te zijn aangegeven. Dit geldt in

versterkte mate voor de bedrijfsdoelstellingen. Het SMART maken van doelstellingen

maakt immers communicatie over de doelstellingen en de realisatie ervan mogelijk, het-

geen motiverend kan werken op werknemers die een rol spelen bij de verwezenlijking van

de doelstellingen.

Het bepalen van de missie/bedrijfsfilosofie is in de praktijk overigens een iteratief proces

met het bepalen van de doelstellingen en het uitvoeren van de diagnose: doordat nieuwe

inzichten worden verkregen, kan de onderneming haar doelen bijstellen of kan ze nieuwe

markten gaan bedienen, andere productieprocessen gaan gebruiken of andere producten

gaan aanbieden, en daarmee veranderen van business mission.

Nadat de business mission alsmede de doelstellingen van de onderneming in kaart zijn

gebracht, kan een aanvang worden gemaakt met het uitvoeren van de diagnose. De uitvoe-

ring hiervan is in hoofdstuk 3 uitgebreid beschreven. De diagnose geeft in de eerste plaats

inzicht in de externe ontwikkelingen en de kritisch succesfactoren, en in de tweede plaats

in de sterkten en zwakten van de onderneming en daarmee samenhangend in de dis-

tinctive competitive factors. Dit inzicht is niet alleen van belang bij het opstellen van een

strategisch plan, maar tevens bij het bepalen van de informatie die dient te worden gerap-

porteerd opdat inzicht wordt verkregen in de samenhang tussen beslissingen op strate-

gisch en op operationeel niveau.

[4] Het onderscheid tussen strategische keuzen en verbeteringen per ondernemingsgebied

Door dit onderscheid te maken wordt voorkomen dat mogelijke verbeteringen binnen

de organisatie die tijdens de uitvoering van de diagnose naar voren komen, maar die

geen strategische relevantie bezitten, niet worden meegenomen in het later op te stel-

len actieplan.

[5] Het onderscheiden van de primaire activiteiten en de ondersteunende activiteiten bij het diag-

nostiseren van de organisatie

Het diagnostiseren van de onderneming vindt zowel intern als extern plaats. Extern

houdt in dat de omgeving en de veranderingen daarin in kaart worden gebracht. Intern

houdt in dat de sterkten en zwakten van de onderneming in relatie tot de missie/filo-

sofie, de doelstellingen en de externe ontwikkelingen worden geanalyseerd. Dit analy-

seren vindt plaats aan de hand van acht ondernemingsgebieden waarvan er zeven

zijn ontleend aan het Novaa-model: inkoop, productie, verkoop/marketing, adminis-

tratie, onderzoek/ontwikkeling, organisatie/personeel, beleid. Het achtste dat hier-

aan wordt toegevoegd, is financiën. Afhankelijk van de aard en de structuur van de

onderneming kan de adviseur uiteraard besluiten van de indeling in deze acht onder-

nemingsgebieden af te wijken.
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Aangezien het MKS is ontwikkeld om te worden toegepast door (externe) adviseurs, wordt

aan de interne analyse een tweetal elementen toegevoegd waarop het MKS verschilt van

de meeste andere modellen van ondernemingsplanning. Het eerste element is de

bedrijfsvergelijking. De externe adviseur is, mede gezien zijn onafhankelijke positie, in

staat de analyse van de onderneming af te zetten tegen die van vergelijkbare bedrijven.

Het tweede element is de gedetailleerde kostprijsanalyse. Op basis van zijn specifieke

deskundigheid kan de externe adviseur een kostprijsanalyse opstellen waartoe de gemid-

delde ondernemer in het MKB niet in staat is.

Bij de externe analyse brengen wij een aanpassing aan op het Novaa-model. Bij deze

methode wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen kansen en bedreigingen. In de

praktijk komt het echter veelvuldig voor dat een bepaalde verandering in de omgeving

zowel kansen als bedreigingen met zich meebrengt, afhankelijk van hoe een onderne-

ming hiermee omgaat. De ervaring leert dat in veel gevallen moeilijk van een kans of

bedreiging in absolute termen kan worden gesproken. Wij spreken daarom liever van

externe ontwikkelingen. De vragenlijst zoals die bij het Novaa-model wordt gehanteerd, is in

hoofdlijnen ook geschikt om te gebruiken in het MKS. Aangezien het MKS branchege-

richt wordt toegepast, kan de vragenlijst eveneens branchespecifiek worden opgesteld.

Hierdoor kunnen bijvoorbeeld vragen die zijn bestemd voor productieondernemingen,

worden verwijderd bij handelsondernemingen, en kunnen per branche (branche)speci-

fieke vragen worden toegevoegd aan de vragenlijst.

Uit deze externe ontwikkelingen destilleren wij Kritische Succesfactoren. Hierbij kan

soms worden gesteund op bestaande marktonderzoeken: de toeleveranciers, de branche-

vereniging of de onderneming zelf hebben vaak al onderzocht wat de KSF’en op de markt

zijn. Soms echter zal een nieuw onderzoek zijn vereist. De KSF’en worden onderscheiden

naar positieve en negatieve KSF’en.

De resultaten van de diagnose kunnen in drie categorieën worden ingedeeld. In de eerste

plaats kunnen verbeterpunten in de organisatie worden geïdentificeerd die min of meer

los staan van de te kiezen strategie. In de tweede plaats zullen er sterkten en zwakten

worden onderkend die met name tegen de achtergrond van een bepaalde strategische

optie meer of minder relevant zullen zijn. Deze worden in het MKS gescheiden weergege-

ven, waardoor de verbeterpunten die onafhankelijk zijn van de te bepalen strategie, later

niet over het hoofd worden gezien. In de derde plaats worden bij het uitvoeren van de diag-

nose DCF’en geïdentificeerd, die later relevant zijn bij het opstellen van de interne infor-

matievoorziening.

[6] Het gebruik van scenario’s bij het toetsen van de strategische opties

Een scenario is een intern consistent idee over de toekomst. Door de strategische

opties te plaatsen tegen de achtergrond van enkele scenario’s ontstaat inzicht in de

consequenties die er voor de onderneming zijn indien een bepaald scenario zich voor-

doet.
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5.2.2 De meerjarenbegroting

5.2.2.1 Doel van de meerjarenbegroting
Nadat een planning van de uitvoering van de gekozen strategische uitgangspunten is

opgesteld, kan hiervan een financiële vertaalslag worden gemaakt in de vorm van een

meerjarenbegroting. We geven hier drie redenen aan om dat te doen:

[1] Normstelling

Om vast te stellen in hoeverre men het beoogde resultaat daadwerkelijk behaalt, dient

eerst dit resultaat te zijn vastgelegd. Alleen dan kunnen afwijkingen worden vastge-

steld. Door de doelstellingen in een begroting vast te leggen, ontstaat derhalve een

normstelling waaraan de realiteit kan worden getoetst.

[2] Controlemiddel

In een begroting zijn normstellingen voor bepaalde kosten en opbrengsten weergege-

ven. Werknemers of afdelingen die een eigen verantwoordelijkheid hebben voor

bepaalde kosten en opbrengsten, dienen hierop te kunnen worden gecontroleerd. De

directie moet vast kunnen stellen in welke mate de gemaakte afspraken ook worden

nagekomen. Dit kan gebeuren door de afspraken in de begroting vast te leggen en

deze later periodiek op de werkelijkheid af te stemmen.

[3] Financiële consequenties

De situatie waarin een onderneming zich bevindt in combinatie met de toekomstver-

wachting, heeft impact op diverse gebieden. Door het kwantificeren van de conse-

quenties van het te voeren beleid ontstaat tevens inzicht in:

1 verwachte kostprijs/calculatietarieven;

2 de optimale financieringsstructuur;

3 liquiditeitsverloop;

4 fiscale gevolgen.

Indien hierin inzicht bestaat, kan tijdig actie worden ondernomen om op deze gebieden

een goed beleid te voeren.

5.2.2.2 De opbouw van de meerjarenbegroting
Om in een later stadium afwijkingen te kunnen analyseren dient bekend te zijn hoe de

meerjarenbegroting tot stand is gekomen. Daarom begint elke meerjarenbegroting met

het duidelijk omschrijven en vastleggen van de uitgangspunten.

Deze punten liggen aan de basis van de overige onderdelen van de meerjarenbegroting, te

weten:

1 personeelsbegroting;

2 investeringsbegroting;

3 financieringsbegroting;

4 exploitatiebegroting;
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5 staat van herkomst en besteding der middelen;

6 geprognotiseerde balansen.

Naast deze zes onderdelen, die in elke conventionele meerjarenbegroting worden opgeno-

men, wordt in het kader van het MKS nog een element toegevoegd. Dit is:

7 de normstelling voor variabelen die als kritisch worden aangemerkt. Hierdoor wordt

een verband gelegd tussen de meerjarenbegroting en de BSC. Vanuit het financiële

perspectief rapporteert de BSC elementen van de deelbegrotingen 1 tot en met 6.

Bij dit onderdeel van de meerjarenbegroting kunnen elementen worden opgeno-

men die op de BSC vanuit andere perspectieven worden gerapporteerd. Evenals bij

de weekrapportage geldt ook hier dat het niet ons doel is te komen tot een “allesom-

vattende verzameling van performancemaatstaven”. Het gaat om die persforman-

cemaatstaven die beïnvloedbaar en meetbaar zijn door de bedrijfsleiding en waarbij

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

met zich meebrengt, zodanig is, dat rapportage ervan door het management als zin-

vol wordt ervaren.

De genoemde onderdelen sluiten nauw op elkaar aan. Immers de bronnen van een onder-

neming bestaan uit mensen en middelen die tot uitdrukking komen in de personeels- en

investeringsbegroting. De middelen dienen te worden gefinancierd (financieringsbegro-

ting). Vervolgens leiden deze bronnen tot resultaten (exploitatiebegroting). De exploitatie

gaat gepaard met inkomsten en uitgaven. Dit wordt weergegeven in de staat van herkomst

en besteding der middelen. Uit de combinatie van de eerder genoemde gegevens volgen

dan de geprognosticeerde balansen. Deze factoren zijn lag-variabelen. De uitkomst hiervan

is afhankelijk van andere variabelen, de zogenaamde lead-variabelen. De lead-variabelen die

voldoen aan de normen van doelmatigheid en doeltreffendheid, worden in de begroting

onder de KPI’s opgenomen.

De meerjarenbegroting heeft in zijn gebruik verschillende functies, die kunnen worden

onderverdeeld in functies voor de lange termijn en functies voor de korte termijn. Als

langetermijnfunctie is met name het eerder beschreven inzicht in de financiële conse-

quenties van het te voeren beleid van belang. Dit kan aanleiding zijn aanpassingen door te

voeren in de fiscale, juridische of financieringsstuctuur van de onderneming. Voorts kun-

nen verwachte knelpunten in mensen of middelen in beeld worden gebracht en kan hier-

tegen actie worden ondernomen. Bij de informatievoorziening over de korte termijn ver-

vult de meerjarenbegroting met name een rol bij het analyseren van de gerealiseerde

resultaten. Deze zullen periodiek (bijvoorbeeld per kwartaal) tegen de gerealiseerde cijfers

worden afgezet. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de gerealiseerde resultaten te relateren

aan het uitgestippelde beleid.

5.2.2.3 De indeling van de meerjarenbegroting
In hoofdstuk 4 is de Balanced Scorecard besproken, als één van de concepties voor het te

ontwikkelen resultatenvolgsysteem. Toch is dat niet het enige onderdeel van het MKS
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waarbij wij elementen van de BSC kunnen toepassen in ons model. In paragraaf 4.3.1

gaven wij aan dat de BSC:

1 zowel financiële als niet-financiële maatstaven meeneemt in de rapportage;

2 rekening houdt met de onderlinge verbondenheid tussen maatstaven;

3 deze maatstaven relateert aan de te volgen strategie van de onderneming;

4 de rapportage opbouwt vanuit een viertal perspectieven.

Deze uitgangspunten kunnen in hoofdlijnen ook worden meegenomen bij het opstellen

van de meerjarenbegroting. Hierdoor kan de meerjarenbegroting de verbinding vormen

tussen de ontwikkelde strategie enerzijds en de operationele informatievoorziening

anderzijds. Een aantal bezwaren tegen het gebruik van de BSC voor de interne rapportage

in het MKB die we al noemden in paragraaf 4.4, geldt onverkort ook bij de opstelling van

de meerjarenbegroting. Voor toepassing in het MKS brengen wij daarom enkele kleine

aanpassingen aan op de BSC bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Dit zijn de

volgende:

1 Afgezien van de vraag of het realistisch is, achten wij een begroting die bestaat uit

een ‘allesomvattende’ verzameling van prestatiemaatstaven in het MKB overbodig,

gezien de relatieve transparantie en overzichtelijkheid in het MKB-bedrijf. Wij beper-

ken ons daarom tot de belangrijkste prestatiemaatstaven.

2 Vanuit alle vier door Norton en Kaplan genoemde perspectieven leggen wij in de

meerjarenbegroting een aantal genormeerde prestatiemaatstaven vast. Wij zullen

evenwel het strikte onderscheid tussen de vier perspectieven van Kaplan en Norton

niet consequent aanhouden. Dit geldt het sterkst voor het innovatieperspectief. Wij

maken de vorderingen die worden gemaakt op opleidingen, maar ook die betrekking

hebben op innovatie, geen onderdeel van de interne rapportage in het kader van het

MKS. Dit omdat in de eerste plaats daardoor onnodig een gedeelte van de informatie

wordt weggesneden die door mondeling contact met de betreffende werknemer(s)

wel ter tafel komt, in de tweede plaats de interne informatievoorziening daardoor

onnodig complex zou worden, en in de derde plaats geen behoefte bestaat aan weke-

lijkse rapportage met betrekking tot dit perspectief.

3 Binnen het MKS houden wij niet per definitie vast aan de perspectieven zoals deze

door Kaplan en Norton zijn ontwikkeld. Afwijkingen zijn op twee punten mogelijk. In

de eerste plaats kan het voorkomen dat andere dan de door Kaplan en Norton

genoemde perspectieven de specifieke kenmerken van een branche beter tot zijn recht

doen komen. In de tweede plaats kan de strategie van een onderneming een afwij-

kende benadering wenselijk maken.

4 Om aan te sluiten bij het spraakgebruik en de denkwijze van veel ondernemers in

het MKB, spreken wij in het MKS niet over ‘perspectieven’, zoals dat in het basismo-

del van de BSC wel gebeurt. De perspectieven zijn invalshoeken die de adviseur in

gedachte dient te houden bij het opstellen van de meerjarenbegroting of later bij de

opstelling van het resultatenvolgsysteem, maar die zo niet letterlijk worden benoemd.
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5.3 De interne informatievoorziening
Zoals wij beschreven hebben in de inleiding, willen wij een systeem ontwikkelen waarbij

wordt gewerkt met financiële en niet-financiële informatie, waaruit de samenhang blijkt

tussen beslissingen op strategisch niveau en beslissingen op operationeel niveau.

Hiertoe ontwikkelden we in de hoofdstukken 2 en 3 een model om op basis van onder

meer een diagnose te komen tot een strategisch plan. In paragraaf 5.2.2.1 lieten wij zien

hoe de uitgestippelde strategie door het opstellen van een meerjarenbegroting kan worden

gekwantificeerd. In hoofdstuk 4 ontwikkelden wij een model om te komen tot interne

informatievoorziening die tijdig is en aansluit bij de bedrijfsprocessen alsmede bij de

strategie van de onderneming. Voegen wij de strategische onderdelen uit de hoofdstuk-

ken 2 en 3 en paragraaf 5.2.2.1 samen met het operationele informatiesysteem dat is

beschreven in hoofdstuk 4, dan vallen de volgende twee zaken op:

1 We beschikken over een beschrijving van de strategie voor de komende jaren en de

kwantificering van de strategie enerzijds, alsmede over wekelijkse informatievoorzie-

ning anderzijds, maar een verbindende schakel tussen deze twee elementen ont-

breekt.

2 Een afstemming ontbreekt tussen die informatie uit het resultatenvolgsysteem en die

uit de financiële administratie. Om het MKS te kunnen completeren, dienen deze

twee elementen nog te worden toegevoegd aan het systeem. We beschrijven ze achter-

eenvolgens in de volgende twee subparagrafen.

5.3.1 De verbinding tussen resultatenvolgsysteem enerzijds en meerjarenbegroting
en planning anderzijds

Eén van de doelstellingen van het MKS is interne informatie aan de ondernemer te ver-

schaffen om beslissingen op strategisch en beslissingen op operationeel niveau te integre-

ren. Hiertoe dient een verband te worden gelegd tussen operationele en strategische

informatie. We dienen aan het MKS daarom nog een instrument toe te voegen om deze

elementen met elkaar te verbinen. Dit element wordt in het MKS het jaarplan genoemd.

5.3.1.1 Het doel van het jaarplan
Van het meerjarenplan zoals dat door ons beschreven is, kan een jaarplan worden afge-

leid. In dit plan worden de verantwoordelijkheden voor het komende jaar vastgelegd. Het

belangrijkste verschil tussen de meerjarenbegroting en het jaarplan is dat de meerjarenbe-

groting richtinggevend is, terwijl het jaarplan primair taakstellend is. Het jaarplan is

daarom gedetailleerder dan de meerjarenbegroting.

Het jaarplan van het MKS bestaat uit twee onderdelen: het actieplan, dat voornamelijk

kwalitatief van aard is, en de jaarbegroting, die voornamelijk kwantitatief van aard is. Het

kwantitatieve gedeelte bestaat uit financiële en niet-financiële gegevens.

Behalve het genoemde verschil tussen een meerjarenbegroting en een jaarplan zijn er nog

de volgende redenen om een jaarplan op te stellen:
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1 Bij het formuleren van de strategie wordt een inventarisatie gemaakt van de omstan-

digheden op dat moment. Deze zijn echter, ook buiten de invloed van de organisatie

om, aan verandering onderhevig. Uitgangspunten kunnen worden achterhaald en

bijstelling behoeven. Dit kan jaarlijks in het jaarplan worden verwerkt. Het strategisch

leren wat Kaplan en Norton (1996:18) ziet als één van de doelstellingen van de BSC,

kan op deze manier in de planning worden verwerkt.

2 Het opnieuw opstellen van het jaarplan dwingt om kritisch te blijven en open te staan

voor andere mogelijkheden dan geformuleerd bij de strategische keuzen.

3 In het jaarplan kunnen bepaalde (niet-financiële) performance-indicatoren worden

verwerkt, die in de meerjarenbegroting niet zijn verwerkt en die regelmatige bijstel-

ling behoeven.

4 (Een gedeelte van) het kwantitatieve gedeelte van het jaarplan is nodig om het resulta-

tenvolgsysteem te kunnen laten functioneren. Het RVS rekent immers aan het begin

van het jaar de begrote vaste kosten toe aan het aantal dagen dat het bedrijf is geopend, en

rekent vervolgens de begrote variabele kosten toe aan de onderliggende driver. Deze begrote

kosten worden later geleidelijk aangepast indien uit de tussentijdse cijfers blijkt dat de in

het jaarplan gehanteerde uitgangspunten door de werkelijkheid zijn achterhaald.

Om bij te kunnen sturen, is het van belang dat de werkelijkheid met een norm wordt verge-

leken. Op basis van de analyse die daaruit volgt, dient te worden bepaald op welke wijze

moet worden bijgestuurd. De (taakstellende) norm wordt gesteld in het jaarplan, de werke-

lijkheid wordt weergegeven door het resultatenvolgsysteem en de tussentijdse cijfers.

5.3.1.2 De afleiding van een jaarplan
In het jaarplan staan gegevens vermeld over de verwachte omzet, de kosten en het resul-

taat (de lags), maar ook over factoren die dat resultaat in belangrijke mate beïnvloeden (de

leads). Zo zal bijvoorbeeld het aantal directe uren een sterke invloed hebben op de omzet.

Binnen elke onderneming is een aantal van deze factoren te onderkennen. Ze zijn voor de

besturing van de onderneming van doorslaggevende betekenis en verdienen continue

aandacht van het management.

Bij het jaarplan spelen (naast een aantal andere factoren) de eerder besproken kritische suc-

cesfactoren en de Distinctive Competitive factors een belangrijke rol. De eerste geven de

karakteristieken en eisen van de markt aan. Het is voor de onderneming van belang voort-

durend tegemoet te komen aan de eisen van de markt. De tweede geven aan op welke

punten de onderneming zich van haar concurrenten onderscheidt.

5.3.2 Het resultatenvolgsysteem (RVS)
Nadat het jaarplan is opgesteld, dient de onderneming voortdurend zicht te houden op de

tussentijdse stand van zaken. Dit heeft tot doel:

1 Vast te stellen in welke mate het uitgestippelde beleid ook daadwerkelijk is gereali-

seerd. Blijkt de werkelijkheid af te wijken van de doelstelling, dan is één van de vol-

gende acties noodzakelijk:
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a Het bijsturen in de uitvoering van het beleid.

b Het aanpassen van de doelstellingen en eventueel andere strategische keuzen

maken. Deze actie is noodzakelijk indien de onderneming tot de conclusie komt

dat de door haar gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van het onderne-

mingsplan (deel I van het MKS) onjuist zijn.

2 Een communicatiemiddel te zijn bij managementbesprekingen.

3 Mensen binnen de organisatie te motiveren.

4 Vast te stellen of functionarissen binnen de organisatie de aan hen gedelegeerde taken

ook daadwerkelijk uitvoeren.

5 Te controleren of de gehanteerde kostprijzen en tarieven nog juist zijn.

6 De ondernemer inzicht te geven in de relatie tussen de gerapporteerde lag- en lead-

variabelen. Daarnaast wordt het bedrijfseconomisch inzicht van de ondernemer in

zijn algemeenheid verbeterd doordat hij steeds opnieuw wordt geconfronteerd met het

verband tussen kerngegevens over het primaire proces van zijn onderneming en

resultaatgegevens.

In het RVS wordt een wekelijkse rapportagefrequentie gehanteerd. De rapportage vindt

plaats op de eerste werkdag die volgt op de week waarover wordt gerapporteerd. Een

snelle en frequente interne rapportage heeft als voordeel dat oorzaken van afwijkingen ten

opzichte van de norm snel kunnen worden geanalyseerd. Het allesomvattend weergeven

van oorzaken en gevolgen op de interne rapportage wordt daarmee overbodig: op basis

van de ervaringen in de week waarover wordt gerapporteerd, kunnen de meeste analyses

reeds worden gemaakt.

Niet alle informatie leent zich echter voor wekelijkse rapportage, zelfs niet als het gaat om

gevens met betrekking tot de distinctive competences van de onderneming. Stel dat markt-

aandeel voor een onderneming van wezenlijk belang is voor het te behalen rendement.

Dan zal desondanks dit gegeven niet wekelijks worden gerapporteerd, al is het maar

omdat de afzet per week van andere aanbieders niet bekend zal zijn. Factoren waarbij

een wekelijkse rapportage niet zinvol, niet mogelijk of niet doelmatig is, kunnen wor-

den gerapporteerd bij de tussentijdse rapportage of bij de jaarcijfers. Voorwaarde is dan

wel dat bij het opstellen van deze cijfers van de conventie van uitsluitend financiële rap-

portage wordt afgeweken. Om voor de ondernemer ondersteunend te kunnen zijn bij de

besluitvorming, dient de tussentijdse en jaarrapportage aan te sluiten bij de (meerja-

ren)begroting. Dit maakt een vergelijking tussen soll en ist mogelijk. Op basis van deze

vergelijking kan vervolgens een verschillenanalyse plaatsvinden.

De frequentie waarmee tussentijds op basis van gegevens uit de financiële administratie

wordt gerapporteerd, verschilt van onderneming tot onderneming. Bij de bepaling van

deze frequentie spelen diverse factoren een rol. We noemen de volgende factoren die de

gewenste frequentie van interne rapportage verhogen:

1 De totale onderneming bestaat uit diverse afzonderlijke bedrijven. Frequente rappor-

tage kan dan noodzakelijk zijn om het totaaloverzicht te bewaren.
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2 De onderneming heeft kosten die niet proportioneel variabel zijn. Zij kunnen daar-

door noch als vast noch als variabel worden aangemerkt, waardoor afwijkingen ont-

staan tussen het RVS en de boekhoudkundige cijfers.

3 De onderneming wordt regelmatig geconfronteerd met incidentele baten en lasten of

heeft bepaalde kosten en/of opbrengsten die niet in het RVS (kunnen) worden meege-

nomen.

4 Externe instanties (bijvoorbeeld banken) leggen de onderneming eisen op met betrek-

king tot de (uit de financiële administratie afgeleide) interne rapportage.

5.3.3 De afstemming tussen resultatenvolgsysteem en financiële administratie
Na het verstrijken van het boekjaar zal de onderneming door middel van externe rappor-

tage verantwoording afleggen aan derden. De directie zal echter niet willen wachten tot

(ruim na) de afsluiting van het boekjaar alvorens inzicht te krijgen in de inhoud van deze

verantwoording. Door het vervaardigen van tussentijdse cijfers (ofwel periodieke finan-

ciële rapportage) kan de directie zich tussentijds een beeld vormen van hoe het externe

verslag er aan het einde van het boekjaar uit zal gaan zien. Bij ongewenste ontwikkelingen

kan dan nog worden bijgestuurd. De tussentijdse cijfers zijn niet aan wettelijke regels

gebonden en kunnen in beginsel dus naar eigen inzicht worden opgesteld, zoals ook de

overige interne rapportages naar eigen inzicht kunnen worden opgesteld. Doordat de uit-

komsten van de rapportage worden vergeleken met de gegevens uit vorige perioden,

geven ze een beeld van de ontwikkelingen in de tijd.

In het MKS hebben de tussentijdse cijfers nog een aanvullende functie. In het resultaten-

volgsysteem worden kosten grofweg gesplitst in vast en variabel. De begrote vaste kosten

worden vervolgens toegerekend aan de dagen dat het bedrijf is geopend, en de begrote

variabele kosten worden toegerekend aan de werkelijke hoeveelheden van de eenheden

die deze variabele kosten met zich meebrengen (bijvoorbeeld omzet of directe uren).

Uiteraard zullen de begrote vaste en variabele kosten in de praktijk vrijwel altijd afwijken

van de werkelijke vaste en variabele kosten. Op basis van tussentijdse cijfers is het moge-

lijk deze afwijking vast te stellen, te analyseren en te corrigeren. Door periodiek correcties

aan te brengen in de uitgangspunten die bij het resultatenvolgsysteem worden gehan-

teerd, convergeert het RVS gedurende het jaar steeds meer naar de boekhoudkundige

werkelijkheid. Aan het begin van het jaar daarentegen, als nog geen enkele correctie op

basis van tussentijdse cijfers heeft plaatsgevonden, speelt de begroting nog de belang-

rijkste rol bij de informatie die het RVS weergeeft.

Daarnaast is de tussentijdse rapportage uitstekend geschikt om over variabelen te rap-

porteren waarvan wekelijkse rapportage niet mogelijk, niet zinvol of niet doelmatig zou

zijn, maar waarvan rapportage per einde van het boekjaar te laat of onvoldoende frequent

zou zijn.

Samenvattend kunnen de functies van interne rapportage als volgt worden weergegeven:

1 ze geeft het management tussentijds een beeld van de behaalde resultaten;

2 ze maakt vergelijkingen mogelijk met zowel voorgaande deelperioden van het rap-
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portagejaar (bijvoorbeeld maanden of kwartalen) als met de begroting, waardoor tus-

sentijdse analyses van het resultaat mogelijk worden;

3 ze is een controlemiddel op het resultatenvolgsysteem;

4 ze biedt de mogelijkheid om over variabelen te rapporteren waarvan een wekelijkse

rapportagefrequentie te hoog, maar een jaarlijkse rapportagefrequentie te laag is.

5.4 Het ManagementKompasSysteem
Op grond van hetgeen in de voorgaande paragrafen en hoofdstukken is beschreven,

komen we in deze paragraaf tot een beschrijving van het totale MKS. Het MKS bestaat uit

de volgende tien stappen:

1 oriëntatie;

2 missie/bedrijfsfilosofie;

3 doelstellingen;

4 diagnose;

5 strategische keuzen;

6 planning;

7 meerjarenbegroting;

8 jaarplan;

9 resultatenvolgsysteem;

10 tussentijdse cijfers.

We lichten deze stappen onderstaand kort toe.

Stap 1: Oriëntatie

Deze fase heeft voor de adviseur tot doel zich te oriënteren op de onderneming, waarbij

hij het MKS toe gaat passen. Bij de oriëntatie komen drie onderwerpen aan bod. In de eer-

ste plaats is dat wat Durham noemt een analyse van de onderneming in ‘overall’ finan-

ciële termen. In het MKS noemen wij dit een initiële cijferanalyse. Bij bestaande bedrijven

kan deze simpelweg plaatsvinden aan de hand van de jaarrekeningen van de meest

recente jaren, eventueel aangevuld met tussentijdse cijfers. In de tweede plaats is dat de

doelstelling van de toepassing van het MKS: waarom wil de ondernemer overgaan tot de

invoering van het MKS en is deze reden preventief of projectmatig? En in de derde plaats

is dat de globale marktverkenning. 

De adviseur krijgt in deze fase een eerste indicatie van de mogelijkheden en onmoge-

lijkheden van de onderneming. Bovendien krijgt hij een eerste inzicht in speciale aan-

dachtspunten die bij de implementatie van het MKS van belang kunnen zijn.

Stap 2: Bepaling van de missie/bedrijfsfilosofie

In deze stap wordt antwoord gezocht op de volgende vragen:

1 Wat zijn de belangrijkste producten/diensten?

2 Wat zijn de belangrijkste klantengroepen?
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3 Wat zijn de kernvaardigheden van het bedrijf?

4 Wat zijn de belangrijkste succesfactoren voor de toekomst?

5 Wat is de locatie van het bedrijf?

6 Wat zijn de basisgedachten achter de bedrijfsvoering?

7 Wat zijn de maatschappelijke verantwoordelijkheden waaraan het bedrijf een bijdrage

wil leveren?

8 Hoe is de houding ten opzicht van werknemers?

De antwoorden op deze vragen vormen een kader waarbinnen de volgende stappen van

het MKS dienen te worden geplaatst.

Stap 3: Doelstellingen

Bij het bepalen van de doelstellingen probeert de adviseur in beeld te brengen welke doel-

stellingen de ondernemer bij het opstellen van het strategisch plan voor ogen heeft.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijke doelen van de ondernemer en

bedrijfsmatige doelen.

Stap 4: De diagnose

Met het uitvoeren van de diagnose wordt getracht sterkten en zwakten van de onderneming

enerzijds en de externe ontwikkelingen anderzijds in beeld te brengen, en te beoordelen in

welke mate deze twee op elkaar zijn afgestemd. Bij het bepalen van de sterkten en zwakten

van de onderneming maakt de adviseur onder meer gebruik van bedrijfsvergelijkende

gegevens. Daarnaast zal de adviseur een strategische kostprijsanalyse uitvoeren.

Stap 5: Strategische keuzen

In deze fase wordt bepaald welke strategie de onderneming in de nabije toekomst wil

gaan voeren. Dit vindt plaats door op basis van de resultaten uit de diagnose (stap 4) een

aantal strategische opties te formuleren, en per optie de risico’s ervan te analyseren.

Stap 6: Planning

In deze fase worden de in de vorige stap genomen beslissingen vertaald in een plan. De

planningsfase bestaat uit het uitwerken van de strategische keuzen in doelstellingen,

strategische (deel)plannen en verbeterpunten, die in stap 4 als ‘bijproduct’ van de diag-

nose naar voren zijn gekomen.

Stap 7: Meerjarenbegroting

In de meerjarenbegroting wordt een kwantitatieve vertaling gemaakt van de strategische

keuzen die bij stap 6 zijn gemaakt. Het opstellen van een meerjarenbegroting gebeurt om

drie redenen: in de eerste plaats om te beschikken over een norm aan de hand waarvan de

werkelijk behaalde resultaten kunnen worden geanalyseerd, in de tweede plaats om als

controlemiddel dienst te doen en in de derde plaats om de financiële consequenties van

het uitgestippelde beleid te kunnen bepalen.
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Stap 8: Het jaarplan

Het jaarplan is afgeleid uit de stappen 6 en 7 van het MKS: de planning en de meerjaren-

begroting. Het jaarplan beoogt taakstellend te zijn voor het komende jaar. Deze taakstel-

ling wordt zowel kwantitatief (jaarbegroting) als kwalitatief (actieplan) weergegeven. Het

jaarplan in het MKS omvat de uitgangspunten en normstelling voor het resultatenvolgsys-

teem, maar bevat daarnaast aanvullende elementen. In het jaarplan komen de kritische

succesfactoren en distinctive competitive factors terug, die bij stap 4, de diagnose, zijn

geanalyseerd. Daarnaast bevat het jaarplan een overzicht van de te ondernemen acties, de

voor deze acties verantwoordelijke personen en het tijdstip waarop deze acties dienen te

worden ondernomen.

Stap 9: Het resultatenvolgsysteem

Het resultatenvolgsysteem biedt de ondernemer wekelijks de voor hem relevante informa-

tie over zijn onderneming. Dit betreft financiële informatie over omzet, kosten resultaat

en belangrijkste balansposities, en niet-financiële informatie over distinctive competitive

factors en kritische succesfactoren. De belangrijkste functies van deze informatie zijn de

volgende: ze verschaft de ondernemer inzicht, ze is een controlemiddel, een motivatie-

middel en een communicatiemiddel.

Stap 10: De tussentijdse cijfers

Op basis van de gegevens uit de financiële administratie worden periodiek (bijvoorbeeld

per maand of per kwartaal) tussentijdse cijfers opgesteld. Deze cijfers hebben het vol-

gende tot doel: het tussentijds geven van een beeld van de behaalde resultaten aan het

management, het mogelijk maken van vergelijkingen met zowel voorgaande perioden

als met de begroting, waardoor tussentijdse analyses van het resultaat mogelijk worden,

het kunnen controleren van de informatie die wordt gegenereerd met behulp van het

resultatenvolgsysteem en het bieden van de mogelijkheid over variabelen te rapporteren

waarvan een wekelijkse rapportagefrequentie te hoog, maar een jaarlijkse rapportagefre-

quentie te laag is. Daarnaast biedt de tussentijdse rapportage de mogelijkheid vast te stel-

len of de doelstellingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Is dit niet het geval, dan

dient òf het beleid òf dienen de doelstellingen te worden bijgesteld.

Schematisch kan het MKS als volgt worden weergegeven:

152 hoofdstuk  5



153het mks

Wat is de reden van  
de onderneming om 

tot invoering van 
MKS over te gaan 

(preventief/projectmatig)


Ondernemingsgebieden:
Inkoop/Administratie/Verkoop & Marketing/
Productie/Onderzoek & Ontwikkeling/Beleid/

Organisatie & Personeel/Financiën



Persoonlijke doelen 
directeur/eigenaar



Bedrijfsmatige 
doelen



Wat is de positie 
van het bedrijf

 in ‘overall’ 
financiële termen



Wat zijn de 
hoofdkarak-
taristieken 

van de markt


SWOT

Nieuwe ideeën


Reeds 
gepland project



Opties (o.a. ongewijzigd beleid)


Scenario’s


Kritische beschouwing


Kwantitatieve analyse


Keuze strategische uitgangspunten


Uitwerken strategische keuzes 
in doelstellingen, 

strategische (deel)plannen 
en actieplannen



Verbetering per 
ondernemingsgebied



Jaarbegroting


Actieplan


Bedrijfs-
vergelijking


Strategische 
kostprijsanalyse










Sterkten/
Zwakten

Externe 
ontwikkelingen
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