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Doel van het proefschrift
Hoewel veel accountantskantoren trachten te voorzien in de gevarieerde vraag naar

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

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

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

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

toekomst worden verlegd.

De volgende factoren maken dat de financiële rapportage die door accountants wordt ver-

vaardigd minder geschikt is voor (strategisch) advieswerk:

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

maanden oud.

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

lyse kan plaatsvinden.

3 Bij het voor handen zijnde cijfermateriaal ontbreken meestal niet-financiële gege-

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

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

op enig moment blijken bijvoorbeeld niet uit de gegevens.

Dit proefschrift wil bijdragen aan een systeem dat de bedrijfsadvisering van de accountant

aan de MKB-ondernemer kan verbeteren. Met de ontwikkeling van een dergelijk sys-

teem, dat door ons het ManagementKompasSysteem wordt genoemd (MKS), wordt

beoogd de volgende doelstelling te realiseren:

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

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

te integreren.

Daarnaast bestaat nog een aantal achterliggende doelstellingen bij de ontwikkeling van

het MKS:

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

door de accountant/adviseur;

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

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

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

de hand van een duidelijk omschreven concept.
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Aanpak van het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de ontwikkeling van

het MKS, en het tweede onderdeel is de toepassing van het MKS in twee branches. We

beschrijven de aanpak van beide onderdelen achtereenvolgens.

De ontwikkeling van het MKS
De eerste stap van de ontwikkeling van het MKS, was het verrichten van literatuuronder-

zoek. Dit had tot doel:

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

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

in het bijzonder.

2 Vast te stellen welke (elementen van) bestaande modellen een bijdrage kunnen leve-

ren aan het te ontwikkelen systeem voor toepassing in het MKB.

3 Richting te geven aan de ontwikkeling van het MKS en aan het later uit te voeren

empirisch onderzoek.

Op basis van het literatuuronderzoek zijn de hierna te bespreken modellen van strategi-

sche planning en informatievoorziening naar voren gekomen.

Twee modellen van strategische planning worden besproken: het reizigersmodel en het trek-

kersmodel. Aangegeven wordt wat de kenmerken van de modellen zijn, en wat de conse-

quenties ervan zijn voor de interne informatievoorziening. Van beide modellen worden

enkele scholen nader toegelicht. Daarna worden vier modellen besproken, die zijn bedoeld

om stap voor stap te komen tot de ontwikkeling van een strategisch plan. Dit zijn: het Bontje-

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

Vervolgens worden deze modellen op enkele wezenlijke punten aangevuld. Aan de hand

van het aldus verkregen model kan de onderneming vaststellen wat haar concurrentiepo-

sitie is en wat dat inhoudt voor de toekomstige concurrentiekracht. Een onderdeel van de

analyse vormt een afnemersenquête. Daarnaast wordt de interne analyse besproken.

Belangrijke onderdelen hiervan vormen de bedrijfsvergelijking en de kostprijsanalyse.

De kostprijsanalyse is gebaseerd op de ABC-kostprijsanalyse van Cooper en Kaplan ener-

zijds en op de kostenplaatsenmethode anderzijds.

Daarna worden twee modellen van interne informatievoorziening onderzocht. Dit zijn

respectievelijk het Systeem Bennink en de Balanced Scorecard. Op basis van deze twee

modellen is een model ontwikkeld waarmee de interne informatievoorziening in het

MKS kan plaatsvinden. Dit model noemen wij het resultatenvolgsysteem. Hiermee wordt

het management in staat gesteld wekelijks te beschikken over de belangrijkste informatie

over de onderneming. Het MKS legt een relatie tussen strategie en interne informatie-

voorziening. Deze relatie komt tot stand door:

1 De hoeveelheid en de aard van de gegevens die op de interne rapportage worden opge-

nomen.

2 De normering van deze gegevens.
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De praktijktoepassing van het MKS
Nadat het model voor het MKS was ontwikkeld, is dit in de vorm van twee casestudies in

de praktijk toegepast.

Zoals reeds eerder beschreven ging het bij het ontwikkelen van het Management-

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

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

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

Derhalve zijn de verbanden tussen de genoemde factoren integraal in beeld gebracht.

Dit had de volgende twee consequenties voor het uitgevoerde empirisch onderzoek:

[1] Daar waar het ging om strategie, diende een externe en een interne analyse te worden

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

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

aard van de markt waarin het bedrijf opereert. Daarnaast moesten op basis van de

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

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

identificeren. Aangezien deze relatief zijn ten opzichte van concurrenten is hierbij

gebruikgemaakt van bedrijfsvergelijkend onderzoek.

[2] Om te komen tot een informatiesysteem waarbij niet alleen een relatie bestaat met de

gevoerde strategie maar tevens met de bedrijfsprocessen, moesten deze processen

grondig worden geanalyseerd. Hierbij was het van belang de relatieve en absolute kos-

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

Het ontwikkelen en testen van een ManagementKompasSysteem vergde een diepgaand

integraal empirisch onderzoek binnen een branche. Er is gekozen voor de uitvoering van

een diepgaand praktijkonderzoek in twee branches, te weten de mengvoederindustrie en

de machine-industrie. Het onderzoek in de mengvoederindustrie, dat hierna als eerste

wordt besproken, richt zich op het integrale MKS. Het onderzoek in de machine-indus-

trie, dat vervolgens aan de orde komt, beperkt zich tot enkele elementen van het MKS.

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

zoek gedaan. Dit had tot doel:

1 Nader te beoordelen of de branche geschikt was voor de ontwikkeling van het Manage-

mentKompasSysteem.

2 Prioriteiten en aandachtspunten voor vervolgonderzoek vast te stellen.

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

tie van het ManagementKompasSysteem plaats zou kunnen vinden.

4 Een indicatie te krijgen van aandachtspunten bij de toepassing van de diverse onder-

delen van het MKS in de mengvoederindustrie.

323samenvatting



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

sprekken met experts en het bestuderen de gegevens van enkele mengvoederbedrijven.

Bedrijfsvergelijkend onderzoek

Het exploratieve onderzoek is de basis geweest voor een bedrijfsvergelijkend onderzoek,

dat onder 14 bedrijven is uitgevoerd.

Het doel van het bedrijfsvergelijkend onderzoek was:

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

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

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

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

punten van de deelnemende bedrijven.

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

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

ManagementKompasSysteem. In deze fase van het onderzoek is tevens een telefonische

enquête onder afnemers uitgevoerd. De 600 benaderde bedrijven zijn ad random geselec-

teerd uit adressenbestanden met een dekkingsgraad van 90%. Geselecteerde bedrijven

dienden het hoofdinkomen aan de veehouderij te ontlenen. Van de benaderde bedrijven

hebben 157 bedrijven hun medewerking verleend. De vragen in de enquête waren vooral

gericht op de criteria die men hanteerde bij het kopen van voeders en het selecteren van

een leverancier daarbij. Aangezien dit onderzoek niet op zichzelf stond maar gepaard

ging met diepte-interviews bij afnemers en aangezien de resultaten bovendien konden

worden afgezet tegen de gegevens die bij de mengvoederbedrijven waren verkregen, werd

de respons van 26% voldoende geacht om een goed beeld van de belangrijkste eisen en

wensen van afnemers te verkrijgen.

De toepassing van het MKS bij een individueel bedrijf

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

ling en implementatie van het ManagementKompasSysteem bij een individueel bedrijf.

Dit betreft een bedrijf dat werkzaam is in de mengvoederindustrie (Feed B.V.). Gekozen is

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

bij de toepassing van het ManagementKompasSysteem. 

Voorts zijn elementen van het MKS toegepast bij enkele bedrijven uit de machine-indus-

trie. De verschillen tussen de toepassing van het MKS in machinebouw en die in de

mengvoederindustrie zijn voornamelijk aan de volgende twee oorzaken te wijten: in de

eerste plaats wijkt het primaire proces in de machine-industrie sterk af van die in de

mengvoederindustrie en in de tweede plaats verschillen de structuur en dynamiek van de

afzetmarkt in beide branches sterk. 
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De resultaten

Het MKS
Het integrale MKS, dat op de hiervoor beschreven wijze is ontwikkeld, bestaat uit de vol-

gende 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 achtereenvolgens 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 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 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 glo-

bale 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?

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?
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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 onderne-

ming enerzijds en de externe ontwikkelingen anderzijds in beeld te brengen, en te beoor-

delen 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 bedrijfsver-

gelijkende gegevens. Daarnaast voert de adviseur een strategische kostprijsanalyse uit.

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, stra-

tegische (deel)plannen en verbeterpunten, die in stap 4 als ‘bijproduct’ van de diagnose

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: ten eerste om te beschikken over een norm aan de hand waarvan de werkelijk

behaalde resultaten kunnen worden geanalyseerd, ten tweede als controlemiddel en ten

derde om de financiële consequenties van het uitgestippelde beleid te kunnen bepalen.

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 normstellingen voor het resultaten-

volgsysteem, maar bevat daarnaast aanvullende elementen. In het jaarplan komen de kri-

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

zijn geanalyseerd. Daarnaast bevat het jaarplan een overzicht van de te ondernemen
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acties, de voor deze acties verantwoordelijk 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 de omzet, de kosten en

het resultaat en over de belangrijkste balansposities, en niet-financiële informatie over dis-

tinctive competitive factors en kritische succesfactoren. De belangrijkste functies van

deze informatie zijn de volgende: ze verschaft de ondernemer inzicht, ze is voorts een

controlemiddel, een motivatiemiddel en een communicatiemiddel.

Stap 10: De tussentijdse cijfers

Op basis van de gegevens uit de financiële administratie worden periodiek tussentijdse

cijfers opgesteld. Deze cijfers hebben het volgende tot doel: het tussentijds geven van

een beeld van de behaalde resultaten aan het management, het mogelijk maken van ver-

gelijkingen 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 moge-

lijkheid over variabelen te rapporteren waarvan een wekelijkse rapportagefrequentie te

hoog, maar een jaarlijkse rapportagefrequentie te laag is. Daarnaast biedt de tussentijdse

rapportage de mogelijkheid vast te stellen of de doelstellingen ook daadwerkelijk worden

gerealiseerd. Is dit niet het geval, dan dient òf het beleid òf de dienen doelstellingen te

worden bijgesteld.

De toepassing van het MKS bij een Mengvoederbedrijf (Feed B.V.)
Nadat het MKS was ontwikkeld, is het systeem in de praktijk toegepast. In de eerste plaats

is het MKS toegepast bij een mengvoederfabriek. Daaruit is gebleken dat alle elementen

die het MKS bevat, toepasbaar zijn in de praktijk. De kostprijsanalyse binnen het MKS bij

een mengvoederfabriek is aangepast aan de specifieke eisen van zo’n bedrijf. Deze is uit-

gevoerd zonder dat daarin de kosten van grondstoffen zijn meegenomen.

Feed B.V. is van mening dat de bedrijfsvergelijking inzichtverhogend heeft gewerkt, zeker

indien men deze tegen de achtergrond plaatst van de SWOT-analyse als geheel. Volgens

het management van Feed B.V. vult de bedrijfsvergelijking de SWOT-analyse aan op twee

punten: in de eerste plaats komen de sterkte en zwakke punten van de onderneming min

of meer objectief vast te liggen en in de tweede plaats kan de adviseur de bijeenkomsten

met de staf door zijn kennis van de sector aanzienlijk meer inhoud geven dan wanneer

deze kennis zou ontbreken. Bepaalde patstellingen tussen de argumenten van verschil-

lende afdelingen kunnen op grond van de bedrijfsvergelijking en de kennis van de advi-

seur worden doorbroken.

De interne rapportage volgens het resultatenvolgsysteem vindt bij Feed B.V. wekelijks

plaats. Het management stelt als eis dat de rapportage over een bepaalde week op de
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dinsdagmiddag daaropvolgend gereed is. Het management van Feed B.V. geeft de vol-

gende voordelen aan van interne rapportage volgens het RVS:

1 Er ontstaat inzicht in de mate waarin (winst)doelstellingen daadwerkelijk worden

gerealiseerd.

2 Het verhoogt de discipline binnen de organisatie: indien er achterstanden zijn in

bepaalde (administratieve) werkzaamheden, dan blijkt dat direct uit de weekstaat (of

uit het ontbreken daarvan).

3 Het verband tussen bepaalde financiële en niet-financiële indicatoren wordt direct zicht-

baar. Als voorbeeld noemt men het verband tussen productie en bezettingsresultaat.

4 Elk onderdeel van de weekstaat is de resultante van een aantal andere indicatoren.

Het onderkennen van deze relatie werkt inzichtverhogend. Feed formuleert dit als

volgt: “Achter elk getal zit een verhaal. Door wekelijks de weekstaat na te lopen, lopen

we ook wekelijks het verhaal achter de weekstaat na. Dit zijn onder meer de geformu-

leerde uitgangspunten en de veronderstelde verbanden tussen de diverse prestatie-

maatstaven binnen ons bedrijf. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van inzicht in het

eigen bedrijf”.

5 De druk om na te denken over doelstellingen en behaald resultaat wordt sterk ver-

hoogd door toepassing van het RVS.

Feed B.V. schat dat de afwijkingen tussen het RVS en de maand- en kwartaalcijfers niet

méér bedraagt dan 25% van het resultaat. Voor het doel van het RVS vindt het manage-

ment de nauwkeurigheid daarmee voldoende.

Het bepalen van de (werkelijke) vaste kosten kan volgens het Management van Feed B.V.

nauwkeurig plaatsvinden. Hier komen daarom slechts zeer geringe afwijkingen tussen

begroting en werkelijkheid voor.

De benodigde tijd voor het opstellen van de weekstaat begroot het management van Feed

B.V. op 15 minuten per week.

De integratie tussen strategische en operationele informatie is volgens het management

van Feed B.V. een absolute voorwaarde om het systeem als geheel goed te kunnen laten

functioneren. Het RVS heeft geen of nauwelijks zin indien dit niet wordt voorafgegaan

door het secuur opstellen van een begroting. De relatie tussen strategie en operationele

informatie wordt volgens het management van Feed B.V. helder en inzichtelijk door de

toepassing van het MKS als geheel. Op zich zou het management ook zelf in staat zijn

geweest deze relaties te achterhalen, maar dat zou veel tijdrovender zijn geweest. Het

MKS is daarmee ook een vorm van ‘opleiding’ van de ondernemer.

Het management van Feed B.V. vindt het wekelijks rapporteren van een zeer beperkt

aantal niet-financiële indicatoren voldoende. Niettemin biedt het nadrukkelijk werken

met niet-financiële indicatoren binnen het MKS volgens Feed B.V. een aantal voordelen.

Feed B.V. noemt daarbij de voortdurende aandacht voor de veroorzakers van kosten en

het inzicht in de relatie tussen de veroorzakers van kosten en de kosten zelf.
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De toepassing van het MKS in de machine-industrie
Naast uitvoering van een casestudie bij een mengvoederbedrijf, is een casestudie uitge-

voerd in de machine-industrie. Hieruit is gebleken, dat het concept van het MKS in de

machine-industrie evenzeer toepasbaar is als in de mengvoederindustrie. Specifieke aan-

passingen zijn daarvoor echter noodzakelijk geweest. Deze hadden betrekking op de uit-

voering van de externe analyse, de uitvoering van de kostprijsanalyse en de toepassing van

het resultatenvolgsysteem.

De toepassing van het MKS in de machine-industrie verschilt van de toepassing ervan in

de mengvoederindustrie op de volgende punten:

1 De machine-industrie kent een zeer groot aantal product/marktcombinaties, waar-

door het vaststellen van KSF’en voor de markt als geheel niet mogelijk is. Bepaalde

product/marktcombinaties worden slechts door één aanbieder bediend, zodat in die

gevallen de KSF’en per aanbieder moeten worden bepaald.

2 Als gevolg van het bovenstaande, is de uitvoering van bedrijfsvergelijking moeilijk.

Doordat bedrijven uniek zijn, zijn deze onderling niet of slechts ten dele vergelijkbaar.

3 Het productieproces in de machine-industrie betreft stukproductie, dat in de meng-

voederindustrie betreft procesproductie. Als gevolg hiervan wordt de kostprijsanalyse

in beide branches op een verschillende wijze toegepast.

4 De machine-industrie kent relatief grote mutaties in de voorraad onderhanden werk.

De mengvoederindustrie kent geen onderhanden werk, omdat productiecharges dage-

lijks volledig worden afgewerkt. De mutaties onderhanden werk in de machine-indus-

trie hebben tot gevolg dat hiervoor in het resultatenvolgsysteem een specifieke infor-

matierubriek noodzakelijk is.
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