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In dit hoofdstuk geven wij enkele afsluitende beschouwingen met betrekking tot het

MKS. Dit hoofdstuk bestaat uit vier paragrafen. In paragraaf 8.1 bespreken wij aandachts-

punten die bij de toepassing van het MKS van belang blijken te zijn. In paragraaf 8.2

bespreken wij de beperkingen van de toepassing van het MKS in zijn algemeenheid. In

paragraaf 8.3 komen de problemen aan bod die zich hebben voorgedaan bij de toevoeging

van het MKS als instrument voor het eigen accountantskantoor. In paragraaf 8.4 maken

we enkele slotopmerkingen.

8.1 De toepassing van het MKS bij middelgrote en kleine ondernemingen
In de inleiding hebben wij de doelstelling van het MKS als volgt omschreven:

het ondersteunen bij de besluitvorming van ondernemers in het MKB op basis van finan-

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

en beslissingen op operationeel niveau te integreren, zodat de ondernemer in staat wordt

gesteld de beoogde doelen te realiseren.

In paragraaf 1.2.1 hebben wij als kenmerken van het MKB genoemd: kleinschaligheid, een

dominante positie van de directeur/eigenaar en onafhankelijkheid van eigendom en

management. De kleinschaligheid heeft tot gevolg dat de onderneming slechts over

beperkte middelen beschikt, hetgeen vervolgens weer consequenties heeft voor de door-

looptijd en de tijd die door de adviseur kan worden besteed aan het opzetten en imple-

menteren van het MKS.

In deze paragraaf wordt ingegaan op het realiseren van onze doelstellingen met het MKS.

Vervolgens wordt aan de orde gesteld in hoeverre aan de gestelde randvoorwaarde met

betrekking tot doorlooptijd, tijdsbesteding en kosten kan worden voldaan.

8.1.1 Realisatie van de doelstelling van het MKS
Gedurende de ontwikkeling van het MKS is bij een groot aantal ondernemingen één of

meerdere elementen van het MKS toegepast. Een integrale toepassing van het MKS bij

relaties van Rühl Haegens van Aar heeft echter nog nauwelijks plaatsgevonden. Meestal

vindt een toepassing plaats van één of enkele elementen van het MKS, waarbij de vol-

gende situaties het meest voorkomen:

[1] De stappen 1 tot en met 6, van oriëntatie tot en met planning

Indien de opdrachtgever uitsluitend het opstellen van een strategisch plan tot doel

heeft, worden slechts de stappen 1 tot en met 6 van het MKS doorlopen. Er zijn voor-
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namelijk twee situaties aan te geven, waarbij dit het geval is. In de eerste plaats indien

de onderneming een zodanige omvang heeft dat zij over voldoende mogelijkheden

beschikt om de stappen 7 tot en met 10 zelf uit te voeren, al dan niet ondersteund

door het eigen geautomatiseerde systeem. In de tweede plaats indien de onderne-

ming (een nieuwe relatie) de stappen 1 tot en met 6 ziet als een eenmalige organisatie-

adviesopdracht en geen relatie met de adviseur voor een langere termijn aan wil gaan.

De onderneming wil in dat geval gebruikmaken die van de specifieke kennis die door

de adviseur bij de bedrijfsvergelijkende onderzoeken is opgedaan, maar wil bijvoor-

beeld de meerjarenbegroting en de tussentijdse cijfers door haar eigen accountant

laten opstellen. Het doorlopen van met name de stappen 8 tot en met 10 van het MKS

vereist een langdurige relatie met de adviseur.

[2] De diagnose

In een aantal gevallen wordt uitsluitend stap 4 van het MKS, de diagnose, uitgevoerd.

Indien uitsluitend de diagnose wordt uitgevoerd, is de oorzaak hiervan meestal één

van de volgende twee factoren:

1 De onderneming en haar omgeving zijn zodanig overzichtelijk dat het doorlopen

van de stappen 1 tot en met 6 overbodig is.

2 Het betreft een onderneming die niet primair een strategie wil bepalen, maar die

uitsluitend oplossingsrichtingen aangereikt wil krijgen voor problemen die spelen

binnen de organisatie (curatieve doorlichting). Hierbij kan worden gedacht aan

problemen op het gebied van automatisering, administratieve organisatie en per-

soneel. Het accent van de diagnose ligt daarbij op de interne analyse. De doelstel-

ling van de doorlichting is curatief en het resultaat dient een actieplan te zijn

waarin oplossingen voor de problemen worden aangereikt.

[3] Het jaarplan in combinatie met het resultatenvolgsysteem en de tussentijdse cijfers

Indien de onderneming niet beschikt over een expliciet strategisch plan, bestaat het

jaarplan uitsluitend uit een jaarbegroting. Een actieplan dat is afgeleid uit de strategi-

sche keuzen, ontbreekt in dat geval. De basis van de jaarbegroting zijn dan meestal de

jaarcijfers van de twee of drie meest recente boekjaren. Op basis van deze cijfers wordt

dan een jaarbegroting opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met bepaalde ver-

wachtingen voor het jaar waarin het RVS wordt toegepast, zoals investeringen, aflos-

singen en voorziene personeelsmutaties. Deze werkwijze wordt meestal gehanteerd

bij relatief kleine ondernemingen met eenvoudige bedrijfsprocessen, zoals detailhan-

delsondernemingen.

De vraag kan worden gesteld of er, indien door een onderneming slechts elementen van

het MKS worden doorlopen, wel sprake kan zijn van de volledige realisatie van de doelstel-

ling ervan. En als deze vraag met ja zou moeten worden beantwoord, werpt zich een

tweede vraag op, namelijk of het MKS dan geen overtollige elementen bevat ter realisatie

van de doelstelling.
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Het antwoord op beide vragen is als volgt: ook zonder alle stappen van het MKS volledig te

doorlopen kunnen de doelstellingen ervan worden gerealiseerd, en toch bevat het MKS

geen overtollige elementen. De reden waarom we deze antwoorden op de gestelde vragen

geven is gelegen in het feit dat we als doelgroep van het MKS het MKB definieerden.

Zoals de naam al aangeeft, bevat het MKB kleine bedrijven, maar tevens middelgrote bedrij-

ven. Zonder de scheidslijn tussen klein en middelgroot exact te definiëren, kunnen wij

toch aangeven dat er voor een zinvolle integrale toepassing van het MKS behalve de aan-

gegeven maximumomvang tevens een minimumomvang geldt. Voor dit minimum geldt

eerder dat het betrekking heeft op de complexiteit van de onderneming en haar omgeving,

dan dat het een kwantitatief minimum op het gebied van bijvoorbeeld omzet, aantal per-

soneelsleden of balanstotaal is.

Is de omvang van een bepaalde onderneming beneden dit minimum, dan draagt het

integraal doorlopen van de stappen 1 tot en met 6 van het MKS niet bij tot een wezenlijk

betere realisatie van de doelstellingen, die wij met het MKS beoogden. Het accent ligt in

dat geval op het uitvoeren van een onderdeel van de diagnose, te weten de interne analyse.

Bij een klein bedrijf ligt het accent van de diagnose op fiscale zaken, juridische zaken en

financiering, eventueel aangevuld met (kleinschalige) automatisering en administratieve

organisatie, terwijl bij een groter bedrijf de functionele en de ondersteunende deelgebie-

den van de organisatie successievelijk worden doorlopen.

Niettemin kan bij het doorlopen van de diagnose bij de kleine onderneming de doelstel-

ling van het MKS toch worden gerealiseerd. Gezien de relatieve verhoudingen spreken we

over het uitsluitend doorlopen van de diagnose, maar in feite vindt het doorlopen van de

stappen 1, 2, 3, 5 en 6 in dat geval in een nutshell plaats, soms zelfs impliciet. De hoofdlijn

van het MKS verandert daardoor echter niet.

Hoewel de stappen 8 tot en met 10 zowel bij middelgrote als bij kleine ondernemingen

worden toegepast, kunnen zij qua inhoud verschillen bij beide categorieën. Bij kleine

ondernemingen beschikt de ondernemer meestal voortdurend over informatie met

betrekking tot bepaalde KSF’en, KPI’s en DCF’en. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat ziek-

meldingen bij hem persoonlijk binnenkomen, en dat klachten van afnemers ook per-

soonlijk aan hem bekend worden gemaakt. In dat geval kan het wekelijks rapporteren

van dergelijke informatie overbodig zijn en door de ondernemer als ondoelmatige admi-

nistratieve rompslomp worden ervaren. Niettemin kan de adviseur dan een belangrijke

rol spelen bij het bewustmaken van de ondernemer van de voor zijn onderneming belang-

rijke KSF’en, en DCF’en, alsmede van de kosten en opbrengsten die met deze factoren

verband houden.

8.1.2 Doorlooptijd en tijdsbesteding
Het bespreken van de doorlooptijd en tijd die dient te worden besteed aan het MKS als

geheel, is weinig zinvol. Hiervoor zijn twee redenen aan te geven. In de eerste plaats wor-

den niet alle onderdelen uit het MKS met dezelfde regelmaat doorlopen. Zo vindt toepas-

299afsluitende beschouwingen



sing van de stappen 1 tot en met 7 slechts eenmaal per drie tot vijf jaren plaats, en vindt de

toepassing van stap 8 (jaarplan) jaarlijks plaats, die van stap 9 (resultatenvolgsysteem)

wekelijks en die van stap 10 (tussentijdse cijfers) per maand, kwartaal of halfjaar, afhanke-

lijk van de aard en omvang van de onderneming. In de tweede plaats komt, zoals eerder

beschreven, een integrale toepassing van het MKS bij relaties van Rühl Haegens van Aar

beperkt voor. Daarom worden doorlooptijd en tijdsbesteding van een aantal stappen, c.q.

van een combinatie van stappen separaat besproken.

[1] De stappen 1 tot en met 6: van oriëntatie tot en met planning

De tijdsbesteding die van de zijde van de adviseur is vereist om de stappen 1 tot en met

6 te doorlopen, verschilt aanzienlijk van bedrijf tot bedrijf. De volgende factoren zijn

hierop van invloed:

1 de omvang van het bedrijf, en de complexiteit van de organisatiestructuur als-

mede die van de onderliggende bedrijfsprocessen;

2 de mate waarin informatie over de branche beschikbaar is, en de complexiteit van

de branche;

3 de kwaliteit en kwantiteit van de interne informatie waarover de organisatie

beschikt;

4 de zelfwerkzaamheid van de organisatie bij het doorlopen van de stappen 1 tot en

met 6.

In de praktijk worden stappen 1 tot en met 6 van het MKS in ongeveer 6 tot 10 twee-

wekelijkse bijeenkomsten van elk 4 uur doorlopen. Daarnaast dient de adviseur enkele

uren tot 1 à 2 dagen te besteden aan het bestuderen van beschikbare informatie betref-

fende de onderneming. Deze betreft onder meer branche-informatie en cijfermateri-

aal. De tijd die voor de bedrijfsvergelijking en de externe analyse is vereist, is aan-

zienlijk: men dient in dezen op ten minste enkele weken per branche te rekenen.

Deze werkzaamheden behoeven echter slechts één maal voor alle bedrijven in

dezelfde branche te worden uitgevoerd.

Het doorlopen van de stappen 1 tot en met 6 is niet zinvol indien de onderneming en

haar omgeving overzichtelijk zijn. In dat geval volstaat het uitvoeren van een diagnose

als basis voor te nemen beleidsbeslissingen. In de regel ligt het accent van de dia-

gnose dan op de volgende aspecten: juridische zaken, fiscale zaken en financiering.

Voorbeelden van ondernemingen waarbij het uitvoeren van een diagnose kan vol-

staan als basis voor het nemen van beleidsbeslissingen, zijn kleine detailhandelszaken

en praktijken van medisch specialisten. Het uitvoeren van de diagnose van het MKS

kan in dat geval in enkele uren tot maximaal in twee dagen plaatsvinden.

[2] De toepassing van het jaarplan in combinatie met het resultatenvolgsysteem en de tussen-

tijdse cijfers

Stap 8 van het MKS, het jaarplan waarmee de basis wordt gelegd voor de toepassing

van het resultatenvolgsysteem, vergt de volgende werkzaamheden:
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1 De uitgangspunten voor het jaarplan dienen te worden verzameld. Als basis hier-

voor dienen meestal de jaarrekeningen van de 3 meest recente jaren, aangevuld

met door de ondernemer verstrekte informatie over zijn beleidsvoornemens.

2 Het jaarplan dient te worden opgesteld.

3 De kwantitatieve gegevens van het jaarplan dienen in een geautomatiseerd sys-

teem te worden ingebracht voor de toepassing van het resultatenvolgsysteem.

Het geheel van deze werkzaamheden vergt enkele uren tot een dag.

Het wekelijks rapporteren door middel van het resultatenvolgsysteem kost de adviseur

circa 15 minuten per week. Mede afhankelijk van de hoeveelheid informatie die wordt

gerapporteerd, vergt het resultatenvolgsysteem van de onderneming waarover wordt

gerapporteerd, ongeveer 15 minuten tot 1 uur werk per week.

Het opstellen van tussentijdse cijfers blijkt geen extra tijdsbesteding te vergen. Fouten

en oneffenheden in de financiële administratie worden tussentijds gecorrigeerd, ter-

wijl dit normaal jaarlijks zou plaatsvinden. De volgende extra werkzaamheden zijn

vereist in het verband met stap 10 van het MKS:

1 het inbrengen van extra journaalposten in de financiële administratie;

2 het opstellen van de tussentijdse cijfers;

3 het afstemmen van het resultatenvolgsysteem op de tussentijdse cijfers.

Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, nemen de bovenstaande werkzaamhe-

den enkele uren tot een dag in beslag.

De genoemde tijdsbesteding en de daaraan verbonden kosten blijken in de praktijk in

een gunstige verhouding te liggen met de voordelen die door de cliënt worden ervaren bij

het gebruik van het MKS. Deze voordelen zijn de volgende:

1 Door middel van de uit bedrijfsvergelijking verkregen kengetallen wordt inzicht ver-

kregen in de relatieve sterkten en zwakten van een bepaalde onderneming. In de prak-

tijk blijkt dat ondernemers er veel behoefte aan hebben hun bedrijf te spiegelen ten

opzichte van dat van anderen.

2 De cliënt ervaart het als belangrijk te beschikken over een accountant/adviseur die bekend

is in de branche waar hij of zij werkzaam in is. Door middel van bedrijfsvergelijking wor-

den niet alleen kengetallen verkregen over de betreffende branche, maar ontstaat tevens

inzicht in de specifieke kenmerken ervan alsmede in de relevante knelpunten.

3 Het resultatenvolgsysteem en de tussentijdse cijfers bieden een mogelijkheid aan de

adviseur om periodiek met de cliënt te communiceren over de gang van zaken in de

onderneming, terwijl daarbij de laatste stand van zaken bekend is. Dit wordt door cliën-

ten als zeer ondersteunend ervaren.

Het MKS is aan de volgende twee punten van negatieve kritiek onderhevig:

1. De ondernemer vindt het resultatenvolgsysteem en de tussentijdse cijfers te duur.

2 Het is de ondernemer niet duidelijk hoe bepaalde gegevens dienen te worden geïnter-

preteerd. Dit probleem doet zich voornamelijk bij de weekstaat voor, hoewel ook het
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gebruik van een (meerjaren)begroting dit probleem kent. Bij de begroting vloeit het

probleem voornamelijk voort uit het feit dat deze als voorspellend wordt gezien in

plaats van taakstellend of normerend.

8.1.3 Flexibele toepassing van het MKS
Zoals we hebben beschreven in paragraaf 8.1.1, worden niet bij elke onderneming alle

stappen van het MKS volledig doorlopen. Het weglaten van één of meerdere van de tien

stappen waaruit het MKS is opgebouwd, is een vorm van flexibilising van de toepassing

van het MKS.

Uit ervaringen die met het MKS zijn opgedaan, blijkt dat er nog drie andere vormen van

flexibilisering zijn, te weten het omdraaien van stappen, het later uitvoeren van bepaalde

stappen en het toepassen van het MKS op minder dan de 8 beleidsgebieden die in het vol-

ledige MKS zijn opgenomen. Het flexibiliseren van het MKS vindt plaats om het sys-

teem toe te passen op een wijze die aansluit bij de specifieke behoefte van een bepaalde

cliënt. We bespreken de drie genoemde wijzen van flexibilisering achtereenvolgens.

[1] Het omdraaien van stappen

Veel ondernemers in het MKB zijn meer gericht op actie dan op reflectie. Als gevolg

daarvan worden discussies over de missie en de doelstellingen van de onderneming

wel eens als ‘academisch’ gezien. Hoewel het werken vanuit doelstellingen via een

analyse naar actie theoretisch volledig juist is, sluit deze werkwijze niet altijd aan bij

het verwachtingspatroon van de ondernemer.

Om bij dit verwachtingspatroon aan te sluiten, dient de ondernemer relatief snel tot een

actieplan over te gaan, ook al heeft nog geen volledige analyse plaatsgevonden. Een

mogelijkheid om dit te doen is om de staf van de onderneming reeds de eerste bijeen-

komst te vragen waar zij over bijvoorbeeld vijf jaren wil staan. De bespreking daarna

kan de adviseur dan reeds ingaan op acties om de eerder genoemde doelstelling te

bereiken. De woorden doelstelling en missie worden daarbij niet expliciet gebruikt,

maar blijken uit hetgeen het managementteam tijdens de eerste bijeenkomst naar

voren brengt. Indien de adviseur bij het opstellen van het actieplan voortdurend kriti-

sche vragen aan de staf voorlegt, komt de analyse geleidelijk op gang. Deze analyse

vindt dan gelijktijdig met het opstellen van het actieplan plaats, en niet volgtijdelijk. Op

deze wijze dwingt de adviseur de stafleden op basis van vragen en confrontaties om een

analyse uit te voeren, en om de doelstellingen en missie voortdurend aan te scherpen.

[2] Het later uitvoeren van stappen

Om het integrale MKS te kunnen toepassen, is een aanzienlijke hoeveelheid gege-

vens vereist als input. Niet elke onderneming beschikt hierover. Bovendien levert het

integrale MKS zoveel informatie op, dat verwerking ervan niet altijd in korte tijd kan

plaatsvinden. Het kan dan raadzaam zijn op enig moment het MKS uitsluitend in

hoofdlijnen toe te passen, en dit later te verfijnen.
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[3] Het toepassen van het MKS op slechts een gedeelte van de 8 beleidsgebieden

In bepaalde gevallen worden niet alle beleidsgebieden doorgelicht. Dit kan het gevolg

zijn van de aard van de organsatie (een handelsonderneming kent geen productieafde-

ling, een onderneming bij wie de inkoopfunctie is uitbesteed heeft geen behoefte aan

een doorlichting van ‘inkoop’), maar dit kan ook een gevolg zijn van het feit dat een

onderneming de doorlichting van een bepaald beleidsgebied niet noodzakelijk acht

(bijvoorbeeld omdat zij overtuigd is van het goed functioneren ervan).In dat geval

heeft de adviseur de mogelijkheid het diagnosticeren van het desbetreffende onderne-

mingsgebied over te slaan.

8.2 Beperkingen aan de toepassing van het MKS
Om een integrale toepassing van het MKS mogelijk te maken, worden bepaalde eisen

gesteld aan de branche waarin het MKS wordt toegepast alsmede aan de persoon of orga-

nisatie die het MKS toepast. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, is een succesvolle

toepassing slechts gedeeltelijk mogelijk. We bespreken deze eisen daarom, alsmede de

beperkingen in de toepassing van het MKS die daaruit voortvloeien.

Om strategische planning volgens het model van de ontwerpschool mogelijk te maken, is

het noodzakelijk dat de organisatie op één centrale plaats grondig kan worden begrepen

(Mintzberg 1994:21). De bedrijven waarop het MKS in dit proefschrift is toetepast voldoen

aan deze eis, gezien onze definitie van het MKB. Naast deze eis dienen echter tevens de

externe ontwikkelingen die in de planningsperiode plaatsvinden gedurende die periode in

redelijke mate overzienbaar te zijn. Hoewel de kwantitatieve vertaling van de strategie, de

meerjarenbegroting, jaarlijks wordt herzien in de vorm van een jaarplan met een jaarbe-

groting, dient -om een koppeling te kunnen maken tussen strategie en operationeel

beleid- strategie toch tenminste voor enige tijd vooruit te kunnen worden gepland. Een

zeer turbulente omgeving, waarbij het interne beleid voortdurend op de externe ontwikke-

lingen dient te worden aangepast, leent zich niet of zeer beperkt voor strategische plan-

ning die voor enige jaren vooruit is geëxpliciteerd en gecommuniceerd binnen de organi-

satie. Deze turbulentie kan zich voordoen in de ontwikkelingen van de markt maar ook in

de te gebruiken technologie. Het realiseren van een koppeling tussen strategie en opera-

tioneel beleid wordt in zo’n omgeving daardoor moeilijk. In dat geval zal strategievor-

ming eerder plaatsvinden volgens een methode die wordt beschreven door de omgevings-

school (Mintzberg, 1994:90), eventueel in combinatie met andere scholen zoals de leer-

school (Mintzberg, 1994:59).

Problemen bij de toepassing van het MKS doen zich eveneens voor in een tegenoverge-

stelde situatie. In een zeer stabiele omgeving waarbij de operationele activiteiten boven-

dien erg eenvoudig zijn, heeft de toepassing van het MKS weinig waarde. Hierbij kan

bijvoorbeeld worden gedacht aan de akkerbouw waarbij een product wordt verbouwd dat

eenmaal per jaar wordt geoogst. Noch strategisch noch operationeel zijn in dat geval vol-

doende veranderingen te bespeuren om de toepassing van een MKS te rechtvaardigen.
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Omdat het MKS gebruik maakt van bedrijfsvergelijkende gegevens, kan het integrale

MKS uitsluitend worden toegepast in een branche waarin zich voldoende vergelijkbare

bedrijven bevinden. Bedrijven hoeven daarvoor niet noodzakelijkerwijs op alle punten

vergelijkbaar te zijn, maar gegevens van bedrijven dienen wel vergelijkbaar gemaakt te

kunnen worden. Aangezien niet elk bedrijf bereid is om aan bedrijfsvergelijking mee te

doen, is in de praktijk een branchegrootte van enkele honderden bedrijven wenselijk om

tot goede bedrijfsvergelijking te kunnen komen.

Een belangrijk kenmerk van het MKS als geheel alsmede van de diverse onderdelen waar-

uit het MKS bestaat, is dat bij het uitvoeren en interpreteren van de diverse onderdelen

ervan een beroep wordt gedaan op inzicht, zowel bedrijfseconomisch als strategisch. Dat

houdt in dat voor een zinvolle toepassing van het MKS zowel bij de ondernemer als de

adviseur die het MKS toepast voldoende bedrijfseconomisch en strategisch inzicht dient

te bestaan om een juiste en zinvolle analyse van de met het MKS verkregen informatie

mogelijk te maken. Dit is specifiek een probleem in het MKB, omdat veel ondernemers in

die sector eerder technisch en vakinhoudelijk zijn georiënteerd dan bedrijfseconomisch

en strategisch. Hetzelfde geldt in zekere mate voor de accountant. Ook hij is veelal pri-

mair gericht op het samenstellen, beoordelen en controleren van (financiële) verslagen, en

minder op strategisch denken en op analyeren en adviseren op basis van financiële en

niet-financiële gegevens.

8.3 De invoering van het MKS in de eigen organisatie
Germans (1996) onderscheidt drie aggregatieniveaus bij de analyse van de werkzaamhe-

den van de professional en/of de professionele organisatie. Dit zijn: filosofie, methodolo-

gie en technieken.

De filosofie van de professional omvat de normen

en waarden, ofwel het paradigma van waaruit

wordt gehandeld. Voldoet men niet aan de eisen

die het paradigma stelt, dan is de professional niet

integer ten opzichte van zichzelf. Wil een goede

cliënt-adviseurrelatie totstandkomen, dan is een

expliciete of impliciete aanvaarding van elkaars

filosofie vereist.

Vervolgens onderscheidt Germans de methodologie: de specifieke gedragskenmerken

van een bepaalde professional. De is de wijze waarop men een probleem aanpakt, de pri-

oriteiten en de volgorde waarin de stappen moeten worden genomen.

Tot slot worden technieken onderkend. Dit zijn de instrumenten waarmee de professional

tewerkgaat. Zij bevinden zich op het laagste en meest concrete niveau. De technieken zijn

het snelst herkenbaar voor de buitenwereld, het snelste aan te passen en het eenvoudigste
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over te dragen. Deze technieken zijn datgene waarmee de cliënt het meest concreet wordt

geconfronteerd. Zij worden echter gekozen vanuit een bepaalde filosofie en gestructu-

reerd door een bepaalde methodologie. In de volgende subparagrafen worden aan de hand

van dit model de implicaties voor de eigen organisatie van de implementatie van het MKS

besproken.

8.3.1 De filosofie
Op filosofisch niveau is voornamelijk de vraag relevant op welke wijze de organisatie

inhoud wenst te geven aan het vak accountancy en op welke wijze zij zich daarbij van

haar concurrenten wil onderscheiden. Een andere vraag op filosofisch niveau betreft de

disciplines waarover de organisatie wil beschikken, welke dienstverlening zij in samen-

werking met derden aan wil bieden en welke dienstverlening zij in het geheel niet wil aan-

bieden.

Bij de analyse van de methodologie komen onder meer de volgende vragen aan de orde.

Moet het MKS altijd integraal worden toegepast? Kan de volgorde van de stappen in

bepaalde gevallen anders zijn? Zijn alle klanten geschikt voor toepassing van het gehele of

gedeeltelijke MKS of is dit aan een bepaalde groep voorbehouden? Welke medewerkers

en/of welke disciplines binnen de organisatie dienen welke stappen van het MKS uit te

voeren?

De tien stappen die in het MKS worden onderscheiden, kunnen worden gezien als tech-

nieken voor de adviseur. Hieronder vallen tevens de vragenlijsten die in het kader van de

bedrijfsdoorlichting zijn ontwikkeld, de ondersteunende software waarvan het resulta-

tenvolgsysteem gebruikmaakt, de software voor het opstellen van de meerjarenbegroting

en het jaarplan, en de databank met benchmarks uit bedrijfsvergelijkend onderzoek.

Op elke van de drie genoemde aggragatieniveaus is Rühl Haegens van Aar geconfron-

teerd met specifieke vragen waarop een antwoord diende te worden gevonden, alvorens

volgende stappen konden worden genomen bij de ontwikkeling van het MKS.

Op filosofisch niveau dient men consensus te bereiken over de wijze waarop men zich wil

onderscheiden. De toegenomen automatisering bij bedrijven is de belangrijkste factor

die de omzet van accountants in het MKB doet afnemen. Het is duidelijk dat de mogelijk-

heden tot het verder automatiseren van de administratieve dienstverlening nog lang niet

zijn uitgeput. Ook in de toekomst zullen de technologische mogelijkheden op dit gebied

zich blijven ontwikkelen. Hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan verdere auto-

matisering van het betalingsverkeer (hogere penetratie van de chip-knip, directe koppeling

van bankmutaties aan de financiële administratie, waardoor boekingen sneller kunnen

worden verwerkt) en een steeds papierarmere werkomgeving, waardoor brondocumenten

meer en meer snel te verwerken elektronische gegevens zullen zijn in plaats van de papie-

ren brondocumenten waarvan de verwerking arbeidsintensief is.
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Om te voorkomen dat de organisatie op een markt gaat belanden waarbinnen uitsluitend

door middel van lage prijzen concurrentievoordeel kan worden behaald, wilde Rühl Haegens

van Aar een methodiek vinden om de kwaliteit van de (minder prijsgevoelige) advieswerk-

zaamheden te kunnen verbeteren. Dit wilde zij doen door middel van een methodiek van

werken die:

1. uniek is en door derden als zodanig herkenbaar;

2 een houvast biedt aan de adviseur bij zijn werkzaamheden, waardoor hij zo doelmatig

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

3 de mogelijkheid biedt om werknemers van Rühl Haegens van Aar te kunnen begelei-

den en opleiden aan de hand van een duidelijk omschreven concept.

Men wilde de voornoemde doelstellingen realiseren door zoveel mogelijk gebruik te

maken van de bestaande competenties van de onderneming. De ervaren behoefte aan

ondersteuning bij de besluitvorming enerzijds en de wens bestaande competenties beter

te benutten anderzijds hebben uiteindelijk geleid tot de beslissing om het MKS te gaan

ontwikkelen met het in de inleiding omschreven doel.

8.3.2 De methodologie
Binnen de eigen organisatie is veelvuldig gesproken over de discipline die verantwoorde-

lijk zou moeten zijn bij de uitvoering van het MKS. Enerzijds komen de accountants

daarvoor in aanmerking, gezien hun relatie met de klanten, en anderzijds komen de

organisatieadviseurs hiervoor in aanmerking, gezien hun specialistische kennis en vaar-

digheden op het gebied van strategische planning.

Zoals juist beschreven, vergen de stappen 8 tot en met 10 van het MKS een veelvuldig en

langdurig contact de cliënt. Hier ligt een belangrijk onderscheid tussen accountants en de

organisatieadviseurs: de accountant heeft normaliter een doorlopend contact met zijn of

haar relaties, terwijl de organisatieadviseurs op projectbasis een opdracht aannemen.

Daarnaast ligt het opstellen van tussentijdse cijfers, nodig als controle op het resultaten-

volgsysteem, direct in de lijn van de accountantswerkzaamheden. Organisatieadviseurs

missen hiervoor doorgaans de benodigde deskundigheid. Op grond van het bovenstaande

ligt het voor de hand de stappen 8 tot en met 10 van het MKS bij de accountantsafdeling

onder te brengen. Stap 7, de meerjarenbegroting, kan zowel door de accountant als door

de organisatieadviseur worden uitgevoerd.

Dit ligt anders voor de stappen 1 tot en met 6 van het MKS. De volgende redenen pleiten

ervoor deze werkzaamheden onder te brengen in een aparte discipline:

[1] Accountantswerkzaamheden vereisen veelal een andere benadering dan organisatie-

advieswerkzaamheden. Traditioneel is de denk- en werkwijze van de accountant sterk

gestoeld op het diagnose-recept model. Het meest duidelijk komt dat tot uitdrukking

bij de uitvoering van controlewerkzaamheden: de accountant doet onderzoek en komt

op basis van zijn deskundigheid enerzijds en de verrichte werkzaamheden anderzijds
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tot een oordeel. Eventueel worden aanwijzingen gegeven ter verbetering. Organisatie-

advieswerk in zijn algemeenheid en strategische planning in het bijzonder, vergen

echter een fundamenteel andere benadering. Hier is de benaderingswijze interactio-

nistisch en soms zelfs hermeneutisch. Het primaire doel is niet te komen tot een oor-

deel, maar tot begeleiding van het denkproces van de opdrachtgever en zijn naaste

medewerkers. De adviseur zal zich bewust dienen te zijn van zijn eigen mening en

zijn expliciete en impliciete doelen, en zal deze terzijde moeten kunnen schuiven ten

gunste van de eigen doelstellingen van de onderneming en de ondernemer. Bij strate-

gische planning is het proces van groter belang dan de uitkomsten ervan, terwijl bij

het controleren en/of samenstellen van jaarrekeningen nadrukkelijk het omgekeerde

het geval is. Het proces is hierbij voor de cliënt zelfs niet of nauwelijks relevant. Het

interactionistisch en/of hermeneutisch kunnen benaderen van een probleem vergt

een jarenlange oefening voor een vaardigheid die zonder meer als een specialisme kan

worden gezien. Dit specialisme behoort niet tot de traditionele kennis en vaardighe-

den van de accountant.

[2] Het uitvoeren van de stappen 1 tot en met 6 van het MKS vergt specialistische kennis

op diverse deelgebieden, waaronder logistiek, marketing en automatisering.

Specialistische kennis en vaardigheden op de genoemde deelgebieden ontbreken nor-

maliter bij de accountant. Uit oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid ligt het

voor de hand deze kennis en vaardigheden bij specialisten onder te brengen.

[3] Het splitsen van accountants- en advieswerkzaamheden vermindert het gevaar van

collisie: het samengaan van twee functies die om redenen van objectiviteit en onpartij-

digheid zouden moeten worden gescheiden. Er is overigens uitsluitend sprake van col-

lisiegevaar indien de accountant optreedt vanuit zijn controlerende functie.

Een uitzondering hierop wordt gevormd door het geval waarbij uitsluitend een diagnose

wordt uitgevoerd omdat onderneming en haar omgeving zodanig overzichtelijk zijn, dat

het doorlopen van de stappen 1 tot en met 6 overbodig is. Zoals eerder beschreven blijkt in

de praktijk dat bij een dergelijke doorlichting het accent ligt op fiscale en juridische aange-

legenheden en financiering, eventueel aangevuld met administratieve organisatie en

(kleinschalige) automatisering: vakgebieden waar de accountant (met name de accoun-

tant-administratieconsulent) de nodige specifieke kennis van heeft. Bovendien ligt bij

dergelijke opdrachten het accent niet op het tot stand brengen van een strategie, maar op

het diagnostiseren van eventuele problemen. Een diagnose-receptbenadering voldoet

hierbij uitstekend.

Op grond van de bovenstaande argumenten is besloten het uitvoeren van de eerste zes stap-

pen van het MKS bij een specifieke organisatieadviesafdeling onder te brengen, terwijl de

accountantsafdeling de stappen 8 tot en met 10 voor haar rekening neemt. In bepaalde

gevallen wordt de uitvoering van uitsluitend stap 4, de diagnose, eveneens door accoun-

tants uitgevoerd. Meerjarenbegrotingen, stap 7 van het MKS, worden zowel door accoun-
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tants als door organisatieadviseurs opgesteld, afhankelijk van het kader waarbinnen deze

wordt opgesteld.

Momenteel is Rühl Haegens van Aar voornemens een zogenaamde ‘quick-scan’ te ont-

wikkelen. Dit dient een tool te worden waarmee accountants een ‘diagnose in een

notedop’ uit kunnen voeren. Nadat de belangrijkste knelpunten van de onderneming op

deze wijze zijn geïdentificeerd, kan vervolgens in overleg met de ondernemer worden

vastgesteld of het zinvol is gesignaleerde knelpunten door een organisatieadviseur verder

te laten analyseren en oplossen.

8.3.3 De technieken
De meeste technieken die worden gebruikt bij het doorlopen van de diverse stappen van

het MKS, waren reeds in gebruik bij Rühl Haegens van Aar voordat het MKS werd ont-

wikkeld. De belangrijkste hiervan zijn de geautomatiseerde financiële administratie, de

programmatuur voor het opstellen van meerjarenbegrotingen en liquiditeitsbegrotingen

en vragenlijsten ter ondersteuning bij het uitvoeren van een bedrijfsdiagnose. Speciaal

ontwikkeld voor het MKS zijn in de eerste plaats branchespecifieke vragenlijsten en in de

tweede plaats software ter ondersteuning van stap 9 van het MKS, het resultatenvolgsys-

teem.

De ontwikkeling van het resultatenvolgsysteem en de implementatie ervan in de organisa-

tie Rühl Haegens van Aar is het onderdeel van het MKS dat het meest arbeids- en kosten-

intensief is geweest. In het eerste stadium van de ontwikkeling van het resultatenvolgsys-

teem is een aantal uitgangspunten gehanteerd. We geven deze hieronder weer:

1 De jaarbegroting is het uitgangspunt voor het resultatenvolgsysteem. De jaarbegroting

wordt niet onderverdeeld in perioden. Bedragen uit de jaarbegroting worden evenre-

dig aan werkbare dagen toegerekend.

2 De volledige weekrapportage dient niet meer dan 1 vel A4 papier te beslaan.

3 De lay-outs van weekstaten dienen zoveel mogelijk gestandaardiseerd te zijn.

4 Informatie die aan de basis ligt van de weekrapportage, dient ook zonder gebruikma-

king van de financiële administratie van de onderneming over welke wordt gerappor-

teerd, te kunnen worden opgesteld.

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is programmatuur ontwikkeld ter onder-

steuning van het resultatenvolgsysteem. Gaandeweg bleek dat de functionaliteit hiervan,

mede als gevolg van de gehanteerde uitgangspunten, toch te beperkt was. Vanuit relaties

ontstond meer en meer vraag om specifieke wensen in de rapportage te kunnen verwer-

ken. Na een ontwikkelingsproces van jaren heeft dit uiteindelijk geleid tot een programma

en een aantal vaste basisformules, waarbij de gebruiker door middel van een koppeling

met een bestaand spreadsheet programma zelf invoervelden en berekeningen toe kan

voegen, en waarbij de uitvoer plaatsvindt via een bestaand tekstverwerkingsprogramma.

Het spreadsheet programma en de tekstverwerker worden door de gebruiker niet als

afzonderlijke programmatuur herkend.
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Gedurende het traject van ontwikkeling van het MKS heeft een intensieve opleiding van

personeel plaatsgevonden, met name voor wat betreft de toepassing van het resultaten-

volgsysteem. Het is duidelijk dat hierbij een spanningsveld bestaat tussen de mogelijkhe-

den en de flexibiliteit die worden gehanteerd bij de invoering van het resultatenvolgsys-

teem enerzijds en de behoefte aan opleiding en de foutenkans anderzijds. Uiteindelijk is

de balans duidelijk doorgeslagen naar een hoge flexibiliteit, die gepaard gaat met een

intensieve opleiding van de gebruikers van het systeem. Behalve het eigen personeel blij-

ken ook de klanten aan wie wordt gerapporteerd behoefte te hebben aan uitgebreide bege-

leiding, alvorens de weekstaten op zinvolle wijze kunnen worden geïnterpreteerd.

Het gebruik van de opgestelde vragenlijsten heeft gedurende de ontwikkeling van het MKS

zelf ook een ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk werden deze vragenlijsten toege-

zonden aan de ondernemer, waarna deze ingevuld aan de adviseur werden geretourneerd.

De interne analyse kreeg daarmee het karakter van een schriftelijke enquête. Gaandeweg

kwamen de nadelen daarvan steeds sterker naar voren. We noemen de volgende:

1 Binnen de organisatie komt geen proces op gang waarbij tussen de leden van het

managementteam over en weer informatie wordt uitgewisseld en eigen meningen

en inzichten worden getoetst aan die van andere leden van de staf.

2 De gestelde vragen worden niet zelden door verschillende partijen anders geïnterpre-

teerd, waardoor onduidelijkheden ontstaan. Daarnaast bevat de vragenlijst per defini-

tie vragen die op de desbetreffende onderneming niet van toepassing of anders van

toepassing zijn.

3 De adviseur komt niet of nauwelijks in contact met de diverse leden uit het manage-

mentteam, waardoor hij geen of vrijwel geen gevoel kan opbouwen voor een aantal

factoren die niet voorkomen in de vragenlijst, maar die wel relevant zijn voor het pro-

ces van strategische planning, zoals bedrijfscultuur en managementstijl.

4 Het invullen van een uitgebreide vragenlijst wordt door veel ondernemers als tijdro-

vend en bureaucratisch ervaren.

5 De adviseur heeft niet de mogelijkheid af te wijken van de vragenlijst indien de situa-

tie daarom vraagt.

6 De vragenlijst wordt dikwijls slechts summier ingevuld. Bij de adviseur kunnen daar-

door diverse vragen niet of niet onvolledig beantwoord blijven, waardoor hij later het-

zelfde thema alsnog door middel van een persoonlijk interview zal moeten aansnijden

om over de benodigde informatie te kunnen beschikken.

Dit heeft ertoe geleid dat het uitvoeren van de diagnose geleidelijk meer en meer monde-

ling is gaan plaatsvinden. Behalve het feit dat door een ervaren adviseur aanzienlijk meer

informatie uit mondelinge interviews kan worden gehaald dan uit schriftelijke enquê-

tes, brengt dit de volgende voordelen met zich mee:

1 de ondernemer krijgt bij een mondeling interview sterker het gevoel dat tijd en aan-

dacht aan hem worden besteed dan bij een schriftelijke enquête;

2 bij het afnemen van persoonlijke interviews ontstaat niet het gevoel dat dit tijdrovend

en bureaucratisch is, ook al zou dit meer tijd vergen dan er met het invullen van een

vragenlijst gemoeid zou zijn geweest.
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Wil de adviseur bij het uitvoeren van de diagnose het accent voornamelijk leggen op het

mondeling overdragen van informatie, dan staan er twee mogelijkheden tot zijn beschik-

king. In de eerste plaats kan de adviseur een individueel interview afnemen met de

diverse leden van de staf en in de tweede plaats kan hij de informatieoverdracht collectief

laten plaatsvinden. In dat geval krijgen de bijeenkomsten meer het karakter van brain-

stormsessies dan van interviews. Beide methodieken kennen hun voor- en nadelen. Het

belangrijkste voordeel van individuele interviews is dat de adviseur diep op specifieke

thema’s in kan gaan, belangrijke voordelen van collectieve bijeenkomsten zijn in de eerste

plaats dat niet alleen informatie-uitwisseling kan plaatsvinden tussen staflid en adviseur,

maar tevens tussen de stafleden onderling, en in de tweede plaats dat een collectief proces

op gang kan worden gebracht met als doel het in een latere fase gezamenlijk uitdragen

van genomen beleidsbeslissingen. Eventueel kan de adviseur de beide technieken naast

elkaar gebruiken. In de praktijk blijkt dat bij een collectieve informatie-uitwisseling in

bepaalde gevallen veel informatie min of meer tegelijkertijd ter tafel wordt gebracht. Het

maken van notities hierbij is daarom zowel voor de adviseur als voor de onderneming van

belang, om geen infomatie verloren te laten gaan.

8.3.4 Hoe verder?
De ontwikkeling van het MKS heeft vanaf het eerste idee tot en met de huidige stand van

zaken ongeveer acht jaar in beslag genomen. We zijn daarbij in onze doelstelling

geslaagd, in zoverre dat nu wordt beschikt over een systeem waarmee binnen de gestelde

randvoorwaarden:

‘ondernemers in het MKB kunnen worden ondersteund bij de besluitvorming op basis

van financiële en niet-financiële informatie, die erop gericht is beslissingen op strate-

gisch en op operationeel niveau te integreren, zodat de ondernemer in staat wordt gesteld

de beoogde doelen te realiseren’.

We zijn niet geslaagd in de aanvankelijke doelstelling om dit te doen met gebruikma-

king van (uitsluitend) bestaande competenties. Het aantrekken van specialisten in de

vorm van organisatieadviseurs is noodzakelijk gebleken om de beoogde kwaliteit bij de

eerste zes stappen van het MKS te kunnen realiseren.

Het is ons duidelijk geworden dat het MKS nooit ‘af’ zal zijn. Het systeem biedt een solide

structuur op basis waarvan de organisatie zich verder kan ontwikkelen en verbeteren. Voor de

komende periode zal de aandacht daarbij op de volgende onderdelen worden geconcentreerd:

1 de mogelijkheid tot bedrijfsvergelijking op operationeel niveau aan de hand van het

resultatenvolgsysteem;

2 het ontwikkelen van branche-specifieke ‘quick-scans’ aan de hand waarvan de accoun-

tant een verkorte diagnose kan uitvoeren;

3 het uitbreiden van de toepassing van het MKS naar andere branches;

4 het opleiden van medewerkers in het toepassen van het MKS, waarbij naast behalve

aan het leren toepassen van technieken vooral aandacht zal worden besteed aan

adviesvaardigheden, gesprekstechniek en methodologie.
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8.4 Tot besluit
In zijn boek ‘Opkomst en ondergang van strategische planning’ citeert Mintzberg

(Mintzberg 1994a:209) Edelman: “Een expert is ooit gedefinieerd als iemand die genoeg

weet over een bepaald onderwerp om de vele valkuilen te vermijden op zijn weg naar de

grote dwaling” (Edelman 1972:14).

In de context waarbinnen Mintzberg het citaat aanhaalt, zou dit proefschrift niet meer zijn

dan opnieuw een poging een valkuil te vermijden, op onze weg naar de grote dwaling.

Deze grote dwaling is dat het proces van strategievorming niet kan worden gepland,

omdat strategische planning geen strategievorming is, evenals analyse geen synergie is.

De grote dwaling valt volgens Mintzberg uiteen in drie subdwalingen, welke wij achter-

eenvolgens bespreken. Dit zijn respectievelijk:

1 de dwaling van afstandelijkheid;

2 de dwaling van ‘predestinatie’;

3 de dwaling van formalisering.

[1] De dwaling van afstandelijkheid

Hier geeft Mintzberg aan dat de dichotomie tussen strategiebepaling en uitvoerende

werkzaamheden goede strategische besluitvorming in de weg staat. Het beschikken

over ‘zachte’ informatie (welke alleen in voldoende mate kan worden verkregen indien

er weinig afstand tussen strategiebepaling en uitvoerende werkzaamheden bestaat) is

volgens Mintzberg noodzakelijk omdat:

1 harde informatie vaak een beperkte reikwijdte heeft, een belangrijke schakering

van details mist en zelden niet-economische en niet-kwantitatieve factoren omvat;

2 veel harde informatie te geaggregeerd is om te kunnen worden gebruikt in strate-

gievorming;

3 veel harde informatie te laat komt om nog van nut te kunnen zijn in de strategie-

vorming;

4 een verrassend groot deel van harde informatie onbetrouwbaar is.

De dichotomie tussen de strategiebepaling en de uitvoering ervan leidt er ook toe, dat

sterkten en zwakten nooit bekend kunnen zijn: “Hoe kunnen we weten of een sterkte

inderdaad een sterkte is zonder in een specifieke situatie te hebben gehandeld om

daarachter te komen?”. Het identificeren van kerncompetenties brengt eveneens moei-

lijkheden met zich mee: “Kunnen vaardigheden ook eigen zijn aan een bepaalde tijd of

toepassing? Kan een organisatie zelfs maar zeker weten wat haar vaardigheden zijn in

de zeer beperkte context van één enkele toepassing?”

[2] De dwaling van predestinatie

Mintzberg (1994a:214) stelt: “Planning gaat bij een aantal aspecten uit van het vooraf

willen vaststellen: het voorspellen van de omgeving met behulp van technieken, de

ontwikkeling van het proces van strategievorming volgens schema (‘strategieën op
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commando’) en het dwingend opleggen van de daaruit voortvloeiende strategieën op

een omgeving die zich daarin schikt, waarbij de organisatie gestabiliseerd is dankzij de

programmering. Zoals Allaire en Firsirotu (1987:7) beschrijft: “Onzekerheid is de

achilleshiel van de strategische planning. De praktijk van strategische planning is

nog altijd sterk gericht op de methode van ‘voorspellen-en-voorbereiden’ om de toe-

komst het hoofd te bieden. Het strategische plan is een ‘wegenkaart’ met een vast en

nauwkeurig omschreven doel, plus de stappen om dat doel te bereiken”.

Vervolgens geeft Mintzberg aan dat voor veel ondernemingen de omgeving zich

behoorlijk turbulent kan gedragen, en dat veel methoden van voorspellen in een der-

gelijke situatie eerder misleidend zijn dan dat ze werkelijk zinvolle en betrouwbare

informatie geven. Hij citeert een bericht uit de Natal Daily News: “Aangeraden wordt

voor vertrek kennis te nemen van het weerbericht voor langere termijn, aangezien

de weersomstandigheden buitengewoon onvoorspelbaar zijn”. Hiermee wordt geïllus-

treerd dat de stelling dat juist in een turbulente omgeving planning extra noodzakelijk

is, onwaar is.

Het gebruik van scenario’s in plaats van voorspellingen lost volgens Mintzberg het

probleem niet op. Ten eerste is er de beslissing hoeveel scenario’s moeten worden ont-

worpen en ten tweede werpt de vraag zich op wat er moet gebeuren als de scenario’s

eenmaal klaar zijn. Porter (1996:476,477) geeft hiervoor vijf mogelijkheden: wedden op

het meest waarschijnlijke scenario, wedden op het beste voor het bedrijf, een slag om

de arm houden zodat de resultaten bevredigend zijn ongeacht het scenario, de flexibi-

liteit handhaven of proberen het meest wenselijke scenario tot realiteit te maken.

Mintzberg (1994a:232) stelt: “Afgezien van het feit dat de laatste mogelijkheid (de wet

voorschrijven) onhaalbaar is, is de keus niet eenvoudig”.

Kortom: de toekomst moet zich nog aan ons ontvouwen, en het is daarom moeilijk zo

niet onmogelijk nu reeds een strategie te bepalen die afgestemd is op de ons onbe-

kende toekomst.

[3] De dwaling van formalisering

Strategische planners hebben de boodschap van Taylor verkeerd begrepen, aldus

Mintzberg (1994a:212). Taylor programmeerde immers uitsluitend processen die

grondig konden worden begrepen, en volgens Mintzberg blijkt uit de literatuur ner-

gens dat er ooit pogingen zijn ondernomen om te begrijpen hoe het proces van strate-

gievorming in organisaties feitelijk werkt.

Formalisering van het proces van strategische planning is volgens Minzberg onmoge-

lijk. Hij legt dit mede uit aan de hand van de beschrijving van de beide hemisferen in

de hersenen, waarbij de linker hemisfeer (bij de meeste rechtshandige mensen) met

name wordt gebruikt bij taalgebruik, rekenkundige bewerkingen en analyses. De

rechter hemisfeer daarentegen is met name actief in processen die te maken hebben
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met ruimtelijke waarneming, emoties, dromen en interpretaties van gezichtsuitdruk-

kingen.

Beide hersenhelften zijn volgens Mintzberg relevant bij het bedenken van een strate-

gie, en bij het proces van strategievorming is zelfs met name de rechter hemisfeer

relevant. Vergaande analyses (waarbij voornamelijk de linkerhemisfeer actief is) zullen

nooit de functie van de rechter hemisfeer kunnen vervangen, en de kwaliteiten die in

deze hemisfeer liggen opgeslagen, komen nu juist onvoldoende tot zijn recht indien

planning tot een geformaliseerd proces wordt omgevormd.

Hoe moet nu worden omgegaan met de opmerkingen van Minzberg tegen de achter-

grond van het MKS? Allereerst is het belangrijk op te merken dat Mintzbergs kritiek met

name gericht is tegen systemen van planning die in grote bedrijven worden gehanteerd

volgens het eerder besproken model van de planningsschool. We herhalen nog enkele

premissen van deze school:

1 strategieën kunnen worden ontwikkeld aan de hand van een model;

2 de uitvoering van het model moet uiterst formeel, zelfs bijna mechanisch geschieden;

3 strategieën komen volgroeid uit dit ontwerpproces te voorschijn;

4 nadat deze unieke, voldragen, expliciete en eenvoudige strategieën volledig zijn gefor-

muleerd, kan tot implementatie worden overgegaan;

5 de hoogste leider keurt de strategie goed, de strategieformulering geschiedt door de plan-

ningsafdeling.

Aangezien het MKS is ontwikkeld voor het MKB, is van dwaling door afstandelijkheid

geen sprake. Immers, één van de premisses van de planningschool (de hoogste leider

keurt de strategie goed, de strategieformulering geschiedt door de planningsafdeling) is

hier niet van toepassing. De directeur van de onderneming zal altijd worden betrokken bij

het strategieformuleringsproces, en in het MKB heeft deze vrijwel altijd of helemaal altijd

direct contact met alle lagen van de organisatie, zodat van afstandelijkheid waarop

Mintzberg doelt, geen sprake is.

Hier ligt wel een aandachtspunt voor de adviseur. Indien deze te zeer geneigd is het

ondernemingsplan naar eigen inzicht op te stellen en vervolgens ter goedkeuring voor te

leggen aan de directeur, ontstaat min of meer eenzelfde situatie als bij een groot bedrijf

met een aparte stafafdeling: daar is het de staf die de strategie formuleert en de hoogste

leider die haar goedkeurt, nu zou het dan de adviseur zijn die de strategie formuleert en

de directeur die deze goedkeurt.

Bij toepassing van het MKS kan dit (gedeeltelijk) worden voorkomen door voldoende

aandacht te schenken aan stap 3 van het proces: de analyse van de doelstellingen. De nei-

ging van de adviseur om hier te snel door heen te lopen, kan soms groot zijn. Redenen

hiervan kunnen onder meer de volgende zijn:
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1 De adviseur wil doelmatig zijn en denkt sneller te werken indien hij deze stap zo kort

mogelijk houdt. Dit wordt nog versterkt indien de ondernemer weinig expliciete doel-

stellingen heeft. In dat geval moet de adviseur trachten de belangrijkste impliciete

doelstellingen expliciet te maken, hetgeen tijdrovend is.

2 De adviseur heeft een ideale strategie voor ogen, en wil, bewust of onbewust, voorko-

men dat de organisatie de oplossing niet accepteert. Een grondige analyse van de doel-

stellingen van de onderneming zelf kan ertoe leiden, dat wordt vastgesteld dat de stra-

tegie die de adviseur in gedachte heeft, niet past binnen de doelstelling van de onder-

neming. Indien dit expliciet is vastgesteld, wordt het wel erg moeilijk om deze strate-

gische optie alsnog aan te dragen.

3 De adviseur denkt beter te kunnen communiceren en/of meer overtuigingskracht te

hebben, indien er een uitgewerkt concept voorhanden is dat als ‘praatstuk’ kan die-

nen. Een bouwtekening met een maquette geven meer inzicht dan losse woorden.

Echter ook bij deze redenatie stapt de adviseur heen over de wensen en doelstellingen

van de organisatie.

Een tweede punt van kritiek dat Mintzberg schaart onder de dwaling van afstandelijkheid is

dat sterkten en zwakten niet op zichzelf staan, maar slechts in een bepaalde context geldig

zijn. Sommige van de sterkten en zwakten die we trachten vast te stellen in stap 4 van het

MKS, de diagnose, zijn inderdaad contextafhankelijk en niet zonder meer vast te stellen.

(Mintzberg [1994a:254]: “Je krijgt het beeld voor ogen van managers en planners die rond

de vergadertafel de sterkten, zwakten en kernvaardigheden van een organisatie opsom-

men, zo ongeveer als studenten bedrijfskunde het bij een casestudie doen”.) Er is echter

ook een aantal sterkten en zwakten dat, zonder dat alternatieve mogelijkheden zijn uitge-

probeerd door de betreffende onderneming, kan worden vastgesteld. Als voorbeeld kan

worden genoemd de vaststelling dat de administratieve organisatie niet doelmatig functio-

neert. Dit kan bijvoorbeeld worden vastgesteld aan de hand van waarnemingen ter plaatse,

zonder dat daarvoor het alternatief eerst moet worden uitgeprobeerd.

Ook gespreksgroepen die Rühl Haegens van Aar circa 10 jaar geleden in de mengvoeder-

industrie organiseerden, gaven eenzelfde beeld te zien: het vergelijken van resultaten en

het bediscussiëren van mogelijke oorzaken van de onderlinge afwijkingen waren voor

de deelnemende bedrijven reeds voldoende om hun eigen zwakten vast te stellen, waar-

door de resultaten van alle deelnemende bedrijven in korte tijd begonnen te verbeteren.

Dit gebeurde letterlijk rond de vergadertafel, zonder dat ook maar enig onderzoek op

locatie had plaatsgevonden.

De stelling dat sterkten en zwakten uitsluitend binnen de context van de omgeving kun-

nen worden beoordeeld, vinden wij daarom niet onjuist, maar wel onvolledig. Er zijn ook

sterkten en zwakten die omgevingsonafhankelijk kunnen worden vastgesteld, evenals er

persoonlijkheidseigenschappen zijn die omgevingsafhankelijk zijn, maar er tevens per-

soonlijkheidseigenschappen zijn die omgevingsonafhankelijk kunnen worden vastge-

steld.
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Wat de dwaling van predestinatie betreft, het volgende. Inderdaad moeten wij erkennen

dat plannen moeilijk is, en soms weinig zinvol is, indien de omgeving op een onvoorspel-

bare wijze verandert. Indien men echter een grondige externe analyse uitvoert, dan blijkt

al snel dat voor de meeste branches een aantal externe ontwikkelingen met een redelijke

zekerheid is te voorspellen. Zo zal bijvoorbeeld op dit moment geen enkel redelijk den-

kend mens ervan uitgaan dat de varkensstapel in Nederland de komende 10 jaren met

40% in omvang zal toenemen. Wij voorspellen dat die zal dalen, ondanks het gegeven dat

de feitelijke toekomst zich nog aan ons moet ontvouwen.

Het werken met scenario’s biedt de mogelijkheid een aantal ‘if-then’ relaties verder uit te

werken, en de consequenties van bepaalde gebeurtenissen te doorgronden. Ook al is geen

enkele van de uitgewerkte scenario’s juist, dan nog kunnen ze nuttig zijn. Indien de

ondernemer zich bewust is van de gevolgen van bepaalde voorvallen voor zijn bedrijf,

dan zal hij altijd beter kunnen omgaan met een dergelijke gebeurtenis indien deze zich

daadwerkelijk voordoet.

Het feit dat de verwachte toekomst steeds kan veranderen, en dat de realiteit zich ook

anders dan volgens de verwachting aan ons kan presenteren, heeft tot gevolg dat een

voortdurende oriëntatie noodzakelijk is. Voortdurend zal de ondernemer informatie moe-

ten vergaren over ontwikkelingen op allerlei gebied, om hiermee rekening te kunnen

houden bij de bepaling van zijn beleid. Het MKS werkt daarom met een jaarplan: tenmin-

ste jaarlijks dient te worden beoordeeld of de geformuleerde uitgangspunten wel juist

blijken te zijn. Ook de wekelijkse rapportage over de werkelijke stand van zaken draagt

ertoe bij dat de ondernemer kan vaststellen of de realiteit wel zodanig is als de onderne-

mer er op voorhand van verwachtte. Blijkt de werkelijkheid van de planning af te wijken,

dan is bijsturing noodzakelijk. Zoals eerder beschreven is, kan het zijn dat daarvoor sin-

gle-looplearning noodzakelijk is, maar ook double-looplearning kan noodzakelijk zijn.

De ondernemer echter die verwachtingen expliciet heeft gemaakt en voortdurend in de

gaten houdt of zijn uitgangspunten en verwachtingen nog wel juist zijn, zal er zelf mee

worden geconfronteerd indien dat niet het geval is. Het impliciet houden van verwachtin-

gen voorkomt deze confrontatie en de eventueel bijbehorende interne discussie. Soms

zelfs zal men er zich niet eens bewust van zijn dat de impliciete verwachtingen niet zijn

uitgekomen: door de afwijkende werkelijkheid vergeet men simpelweg de eerdere fou-

tieve verwachtingen. Het expliciet maken van verwachtingen en het zich vervolgens voort-

durend op de hoogte stellen van de werkelijkheid is daarom weliswaar confronterender

dan het stilzwijgend omgaan met verwachtingen, maar het is zeker ondersteunend indien

de onderneming (double-loop) wil leren op het gebied van strategische besluitvorming.

Het feit dat analyse nooit tot synthese kan leiden en dat bij het proces van strategische

besluitvorming talloze ‘zachte’ factoren een rol spelen, lijkt ons meer dan waar.

Belangrijker nog dan het toepassen van de stappen waaruit het MKS bestaat, is het toepas-

sen van intuïtie, gevoel en ‘tacit knowledge’ (kortom: de rechter hemisfeer) door de
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gebruikers van het systeem. Het is moeilijk te bepalen of de missie van de onderneming

te eng is of niet, ook niet na de beroemde bijdrage van Levitt (1960). Mintzberg spreekt

hier van de kortzichtigheid van ‘marketing-kortzichtigheid’. Cynisch citeert hij Steiner

(1979), “(...) die in alle ernst beweerde dat de fabrikanten van paardezwepen voor rijtuig-

jes nog zouden bestaan als ze hadden gezegd dat hun business niet het vervaardigen van

zwepen was, maar van zelfstarters”. Om voor een concreet geval te bepalen wat op enig

moment een juiste missie is vergt inzicht, ervaring en gevoel.

Hetzelfde geldt voor het maken van de externe analyse: welke externe ontwikkelingen

zijn relevant en welke niet? Wat zijn de KSF’en en waarom moet een bepaalde eis van

klanten wel als belangrijk worden onderkend, maar is het toch geen KSF? Waarom

maken we juist deze scenario’s en geen andere en waarom wordt uiteindelijk voor een

bepaalde strategische optie gekozen? Welke relatieve gewichten worden bij een bepaalde

toepassing aan de diverse onderdelen van het MKS gegeven? Allemaal vragen waar zelfs

na een langdurige analyse waarschijnlijk nauwelijks zinnige antwoorden op te geven

zijn. Met andere woorden: ook indien via een bepaald model wordt getracht te komen

tot een ondernemingsplan, heeft onze rechter hemisfeer nog genoeg te doen.

En het is op voorhand onjuist te veronderstellen dat processen die enige mate van forma-

lisering kennen het gevoel en de intuïtie weg zouden snijden. De psycholoog, die vanuit

een idoscopisch en holistisch mensbeeld een patiënt begeleidt, kan bij zijn behandeling

niettemin een schema hanteren dat hij doorloopt bij zijn sessies. Een voorbeeld daarvan is

vrije associatie: een creatief proces als het binnen een bepaalde structuur wordt toegepast,

kan leiden tot inzicht. Dezelfde vrije associatie kan in het kader van strategische plan-

ning worden toegepast om inzicht te krijgen in het eigen bedrijf en zijn omgeving.

Het feit dat ‘tacit knowledge’, intuïtie en synergetisch denken zo belangrijk zijn bij de toe-

passing van het MKS, maakt misschien wel dat we binnen onze onderneming zoveel

problemen ondervinden indien (delen van) het systeem door (analytisch) denkende

accountants wordt toegepast. En mogelijk zit hier ook het verschil tussen wat wij een

organisatieadviseur noemen en wat wij een accountant noemen: de accountant maakt

bij het strategisch plannen te zeer gebruik van analytische vaardigheden en te weinig van

synergetische vaardigheden. Het verwerven, verwerken en toepassen van kennis die ont-

staat uit ‘zachte’ gegevens, lijkt een vaardigheid waarvoor voortdurend dient te worden

geoefend. Indien dit onvoldoende gebeurt, bijvoorbeeld omdat het dagelijkse werk dat

niet verlangt, is het bijzonder moeilijk om plotseling wel synergetisch te werk te gaan.

Het MKS is met name ontwikkeld voor de grotere bedrijven binnen het MKB. Kleinere

bedrijven vragen andere adviesvaardigheden van de adviseur. Binnen een kleine organisa-

tie, waar niet zelden de ondernemer zuiver intuïtief beleid voert en nauwelijks of geen

genormeerde kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, kan een adviseur heel goede dien-

sten bewijzen door simpelweg enkele kwantitatieve gegevens te berekenen (bijvoorbeeld

over kostprijzen en calculatietarieven) en die te voorzien van een voor dat bedrijf gel-
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dende norm. Een analytisch ingestelde adviseur kan voor een dergelijk bedrijf van grote

waarde zijn.

Wij zijn het eens met Mintzberg (1994a:292) wanneer hij stelt dat “(...) men niet effectief

intuïtief kan zijn, tenzij men een gedegen kennis van het object ontwikkelt, wat soms

jaren in beslag kan nemen”. Dit betekent, dat de toepassing van het MKS waarbij intuïtie

een belangrijke rol speelt, in verhouding tot een kwantitatieve analyse als bedoeld in de

vorige alinea tijdrovend is. De kosten hiervan zouden voor een klein bedrijf te hoog zijn.

Onze ervaring is dat veel kleine ondernemers in het MKB vinden dat een kwantitatieve

analyse volstaat om hierop vervolgens beleidsbeslissingen te nemen, liefst zo concreet

mogelijk aangegeven in een schriftelijk of eventueel zelfs mondeling opgesteld actieplan.

Het ondernemen van concrete acties is het ultieme doel van het ondernemingsplan.

Soms zelfs lijkt de ondernemer de waarde van het proces meer af te meten aan de verkre-

gen adviezen over te ondernemen operationele acties waarvan het duidelijk is dat ze op

korte termijn voordeel opleveren, dan aan de strategische uitkomsten.

Grotere ondernemingen in het MKB echter zien de waarde voornamelijk in het verscher-

pen van visie, het verkrijgen van inzicht in het eigen bedrijf en in de markt in zijn alge-

meenheid. De te ondernemen acties hebben daarbij niet het gewicht die deze bij een

klein bedrijf wel hebben. Sterker nog, bepaalde direct te ondernemen acties die direct

resultaat kunnen opleveren worden, soms tijdens de sessies (voorlopig) terzijde gescho-

ven omdat ze strategisch van geen belang zijn en omdat het ondoelmatig zou zijn deze

mogelijke acties in aanwezigheid van de gehele staf te bespreken. De te ondernemen

operationele acties worden enkel als een bijproduct van het proces van ondernemings-

planning beschouwd.

Welke techniek ook wordt gehanteerd bij het opstellen van een ondernemingsplan en

welke interne informatievoorziening men daar ook aan koppelt, nooit kan worden vastge-

steld hoe het resultaat zou zijn geweest indien men een bepaalde andere techniek zou

hebben gehanteerd. Daarom is het misschien zinvol om in dit kader niet te spreken over

waar en niet waar, maar over iets ervaren als zijnde zinvol c.q. iets ervaren als zijnde niet

zinvol.

Wij hebben getracht een systeem te ontwikkelen dat door de ondernemers bij wie het

geheel of gedeeltelijk wordt toegepast, wordt ervaren als zinvol. Of wij zijn geslaagd in

deze opzet, wordt echter niet door onszelf maar door de ondernemingen bepaald die het

MKS geheel of gedeeltelijk gebruiken.
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