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Het Nederlandse management
accounting-onderzoek in
internationale tijdschriften

Jan van Helden en Bernard Verstegen

SAMENVATTING Dit artikel geeft een beeld van de publicaties van Nederlandse manage-
ment accounting-onderzoekers in internationale tijdschriften. De analyse heeft betrekking op
40 papers die zijn gepubliceerd in recente jaargangen van deze tijdschriften. Nederlandse
management accounting-onderzoekers zijn duidelijk zichtbaar in de internationale tijdschrif-
ten. Enkele onderzoekers publiceren in tijdschriften die behoren tot de internationale top en
subtop. Prestatiemanagement is het favoriete thema. Budgettering en cost management als
de traditionele management accounting-onderwerpen krijgen gezamenlijk slechts de helft
van de aandacht die prestatiemanagement voor zich opeist. De gehanteerde methoden zijn
overwegend mainstream (in de zin van toetsend kwantitatief onderzoek), maar niet uitslui-
tend. Ook kwalitatief onderzoek komt regelmatig voor, in de vorm van case studies of
interventionistisch onderzoek. Naast de economische theorie, spelen ook andere theorieën
zoals de management control-theorie, een belangrijke rol bij de verklaring van het ontwerp
en gebruik van management accounting-technieken.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Voor mensen uit de praktijk is het lezen van weten-
schappelijke publicaties in internationale tijdschriften geen dagelijkse bezigheid. Dit artikel
biedt praktijkmensen in kort bestek inzicht in de inhoud van dit type publicaties op het
terrein van de management accounting.

1 Inleiding
Het doel van dit artikel is een beeld te geven van de pu-
blicaties van Nederlandse management accounting-on-
derzoekers in internationale tijdschriften. Onze analyse is
gericht op het classificeren van de betrokken publicaties
naar de management accounting-onderwerpen of -the-
ma’s die ze behandelen en de theorieën en methoden die
ze daarbij gebruiken. Daarnaast worden deze publicaties
gegroepeerd naar verschillende typen onderzoekambities.
Bij deze analyse nemen we enige distantie in acht. Hoewel
we in dit verband zeker onze voorkeuren hebben, is het
namelijk ons oogmerk een analyse te presenteren die de

lezer behulpzaam kan zijn bij het vormen van zijn of
haar eigen onderzoekvoorkeur.
Hoewel later dan onderzoekers uit sommige andere vak-
gebieden, zoals de algemene economie, econometrie en
marketing, maken de Nederlandse management accoun-
ting-onderzoekers inmiddels ook een sterke internationa-
lisering door (vergelijk: Van Witteloostuijn en Boone,
1996, p. 670; Groot, 2009, p. 379). Ze nemen deel in interna-
tionale onderzoeknetwerken, presenteren hun werk op in-
ternationale congressen en publiceren in internationale
tijdschriften. Dit artikel beoogt de ‘state of the art’ van
het onderzoek van Nederlandse management accounting-
onderzoekers te geven. Dat is van belang als tijdsbeeld.
Later kan dit tijdsbeeld worden geactualiseerd, zodat zicht
kan worden geboden op veranderingen in de aard van het
verrichte onderzoek in de loop van de tijd. Ook kan een
poging worden gedaan dit tijdsbeeld van de Nederlandse
onderzoekers af te zetten tegenover het gemiddelde beeld
van het management accounting-onderzoek elders in de
wereld (Shields, 1997; Chenhall en Smith, 2010) en het ge-
middelde beeld van publicaties door Nederlandse onder-
zoekers in het MAB (zie de bijdrage van Crom en
Kamminga in dit themanummer).
De verdere opzet van dit artikel is als volgt. In paragraaf 2
wordt een verantwoording gegeven van de wijze waarop
deze literatuurstudie is uitgevoerd. De uitkomsten van
deze studie komen in de paragrafen 3 en 4 aan de orde.
Eerst worden de bestudeerde publicaties geclassificeerd
naar management accounting-onderwerp, theorie en me-
thode van onderzoek (paragraaf 3). Daarna vindt een groe-
pering van deze publicaties plaats naar wetenschappelijke
ambitie waarbij een relatie wordt gelegd tussen de aard
van het onderzoekdoel en de gebruikte theorieën en me-
thoden van onderzoek (paragraaf 4). Het artikel wordt af-
gesloten in paragraaf 5 met een retrospectief.

2 Onderzoekontwerp
Bij deze literatuurstudie zijn keuzes gemaakt over het
domein van het beschouwde onderzoek en de wijze
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waarop dit onderzoek wordt geclassificeerd en getypeerd.
In deze paragraaf verantwoorden we onze keuzes.
We hebben ons zowel qua onderzoekers als qua tijdsperi-
ode van hun publicaties enige beperkingen opgelegd. In
eerste aanleg hebben we ons gericht op publicaties van de
Nederlandse hoogleraren management accounting aan
Nederlandse Universiteiten in de edities van 2009, 2010 en
2011 van internationale wetenschappelijke tijdschriften.1

Dit zou naar verwachting leiden tot een aantal van 30 tot
40 artikelen. In latere instantie hebben we de groep onder-
zoekers uitgebreid met enkele jongere stafleden die kun-
nen bogen op enige internationale ‘exposure’ (Sandra
Tillema van de Universiteit Groningen, Ivo de Loo van
Nyenrode Business Universiteit, Eelke Wiersma van de
Vrije Universiteit en Frank Verbeeten van de Universiteit
van Amsterdam). Daarnaast zijn er ook diverse jongere
stafleden die als co-auteur optreden bij de publicaties van
hoogleraren management accounting, zoals Jasmijn Bol,
Peter Kroos en Paolo Perego. Het uiteindelijke aantal te
classificeren publicaties komt uit op 40.
We hebben ons beperkt tot een analyse van de publicaties
in internationale ‘gerefereerde’ tijdschriften. Daarbij zijn
uitsluitend ‘research papers’ in ogenschouw genomen,
hetgeen impliceert dat ‘editorials’, ‘letters’, ‘replies’ e.d.
niet zijn meegenomen. Dit sluit aan bij conventies van
eerdere literatuurstudies (Shields, 1997; Van Helden, 2005;
Chenhall en Smith, 2010). De keuze van de publicatiejaren
2009, 2010 en 2011 is ingegeven door de wens een recent
beeld te geven van wat er internationaal wordt gepubli-
ceerd op het terrein van de management accounting. Een
nadeel van deze keuze is dat hierdoor geen ontwikkelin-
gen in de loop van de tijd van het gepubliceerde onder-
zoek kunnen worden geanalyseerd. Boeken (dus ook proef-
schriften) en bijdragen aan boeken zijn niet in beschou-
wing genomen. Datzelfde geldt voor working papers. Dat
laatste kan een mogelijk nadeel opleveren omdat daardoor
geen zicht wordt geboden op het onderzoek dat in de
komende jaren wordt gepubliceerd. Groot achten we dit
nadeel echter niet, omdat voor veel onderzoekers zal gel-
den dat hun publicaties voortvloeien uit meerjarige on-
derzoekprogramma’s, waardoor een sterke verwantschap
van publicaties over een langere reeks van jaren waar-
schijnlijk is.
De publicaties van de onderzoekers die tot onze ‘doel-
groep’ behoren, zijn ontleend aan bibliografische syste-
men, zoals PICARTA, Publish or Parish en Google Scholar. Via
websites van de betrokken auteurs zijn de lijsten van pu-
blicaties gecheckt. Hoewel geen garanties te geven zijn,
menen we ons te baseren op een vrij compleet beeld van
de publicaties van onze ‘doelgroep’ over de jaren 2009, 2010
en 2011.
Hoe zijn de papers geclassificeerd? Evenals bij eerdere lite-
ratuurstudies over management accounting-onderzoek
zijn de papers geclassificeerd naar management accoun-
ting-onderwerp, theorie en methode van onderzoek. Ge-
zien het beperkte aantal papers in onze literatuurstudie

hanteren we een relatief gering aantal klassen per classifi-
catie. Voor de management accounting-onderwerpen zijn
dat de klassen: budgettering, prestatiemanagement, cost
management, management control en overig. De te on-
derscheiden theorieën zijn: economie, management con-
trol-theorie, psychologie/sociologie, institutionele theorie
en overig. En de volgende methoden van onderzoek wor-
den onderscheiden: literatuurstudie/theorie-ontwikkeling,
documentstudie, case-field study, enquête, experiment en
overig.
Het is niet ondenkbaar dat een paper verschillende mana-
gement accounting-onderwerpen behandelt, bijvoorbeeld
prestatiemanagement en budgettering. Ieder van deze on-
derwerpen krijgt dan een 1/2 toebedeeld, en bij drie on-
derwerpen 1/3. Voor theorieën en methoden van onder-
zoek worden vergelijkbare calculatieprocedures aangehou-
den. Hiermee wordt bewerkstelligd dat alle onderwerpen/
theorieën/methoden op een identieke wijze worden geteld
en dat het totaal aantal per categorie gelijk is aan het
aantal te classificeren papers (vergelijk Van Helden, 2005).
Naast een classificatie van papers naar onderwerp, theorie
en methode, wordt ook een poging gedaan de papers te
groeperen naar de aard van hun wetenschappelijke ambi-
tie, bijvoorbeeld hypothesetestend onderzoek, verklarend
casusonderzoek of theorievormend onderzoek. Hierbij
worden theorieën en methoden – en ook de onderliggende
wetenschappelijke opvatting – in hun onderlinge samen-
hang bezien.
Gegeven de bovenstaande verantwoording van onze litera-
tuurstudie, kunnen we samenvattend stellen dat ons een
tweeledig doel voor ogen staat. Ten eerste willen we het
management accounting-onderzoek dat is gepubliceerd
door Nederlandse onderzoekers in internationale tijd-
schriften classificeren naar onderwerp, theorie en me-
thode. Ten tweede nemen we ons voor dit onderzoek in te
delen in groepen waarbinnen een sterke samenhang naar
wetenschappelijke ambitie bestaat. Deze beide doelen ko-
men in respectievelijk de paragrafen 3 en 4 aan de orde. De
appendix bij dit artikel vermeldt de papers uit deze litera-
tuurstudie.

3 Algemene indrukken over en classificaties van
de publicaties

Alvorens de classificaties te bespreken, geven we eerst en-
kele algemene indrukken van de papers die in deze litera-
tuurstudie zijn opgenomen.

3.1 Enkele algemene indrukken
Er zijn diverse papers die in tijdschriften zijn gepubli-
ceerd die behoren tot de wereldtop van de accountingtijd-
schriften (vergelijk Lowe en Locke, 2005 over de door we-
tenschappers gepercipieerde kwaliteit van accounting-tijd-
schriften). Dat geldt voor een paper van Höppe en Moers
(2011) in The Accounting Review, werk van Bouwens en
Kroos (2011) in het Journal of Accounting and Economics en
publicaties van Hartmann en Slapničar (2009), Bol en
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Moers (2010) en Vosselman en Van der Meer-Kooistra
(2009) in Accounting, Organizations and Society. Maar ook in
andere tijdschriften van zeer goed niveau, zoals Manage-
ment Accounting Research en European Accounting Review zijn
publicaties van Nederlandse management accounting-on-
derzoekers te vinden.
Veruit de meeste papers zijn gepubliceerd in accounting-
tijdschriften, maar er zijn ook papers die buiten het do-
mein van de accounting-tijdschriften zijn gepubliceerd,
zoals studies van Wouters in tijdschriften op het terrein
van operations management en engineering, werk van
Maas (samen met Torres-Gonzáles) in een tijdschrift op
het gebied van bedrijfsethiek, studies van Tillema en Van
Helden in bestuurskundige tijdschriften en werk van
Dekker (samen met Anderson en Sedatole) in een alge-
meen managementtijdschrift, overigens een tijdschrift be-
horend tot de wereldtop (Management Science).
We wagen ons niet aan een uitspraak over de productivi-
teit van de Nederlandse management accounting-weten-
schappers in internationale tijdschriften. Wel is duidelijk
dat veel van deze onderzoekers over een periode van drie
jaar twee tot vier papers publiceren (overigens vaak als co-
auteur), met soms duidelijke uitschieters naar boven zoals
Hartmann die optreedt als auteur van zeven papers.
Veel papers zijn het resultaat van empirisch onderzoek,
waarbij data zijn gebruikt van Nederlandse bedrijven. Di-
verse sectoren komen daarbij aan bod, zoals de industrie
(Grolsch), de commerciële dienstverlening (de Free Record
Shop, makelaarsbedrijven) en de publieke sector (gemeen-
ten, waterbedrijven, provincies). Daarnaast zijn er studies
die zijn gebaseerd op enquêtegegevens van specifieke Ne-
derlandse groepen functionarissen die management ac-
counting-informatie gebruiken, zoals controllers of mid-
delmanagers.

3.2 Classificaties van de publicaties naar management accounting-
onderwerp, theorie en onderzoekmethode

In de tabellen 1, 2 en 3 zijn de uitkomsten van de classifi-
caties van de papers weergegeven.2

Uit tabel 1 blijkt dat prestatiemanagement veruit het be-
langrijkste management accounting-thema is. Diverse as-
pecten van prestatiemanagement worden bestudeerd,
zoals target setting en prestatiebeloning. Ook de Balanced
Scorecard en benchmarking als min of meer nieuwe deel-
thema’s krijgen enige aandacht (Van Veen-Dirks, 2010;
Wiersma, 2009; Tillema, 2010). Budgettering en cost mana-
gement als de traditionele management accounting-on-
derwerpen krijgen gezamenlijk slechts de helft van de
aandacht die prestatiemanagement voor zich opeist. Ma-
nagement control kan zich in een redelijke belangstelling
verheugen en onder overige thema’s vallen onder meer de
controllersfunctie en vernieuwingen bij het overheidsma-
nagement en management accounting-innovaties.

Tabel 2 laat zien dat de economische theorie het meeste
wordt gebruikt, maar dat andere theorieën, zoals psycho-
logie/sociologie en institutionele theorie en vooral de ma-
nagement control-theorie, ook enige belangstelling genie-
ten. Onder de overige theorieën hebben we theorieën ge-
rangschikt die vrij direct zijn gerelateerd aan bepaalde
technieken of benaderingen, zoals theorieën van strate-
gisch kostenmanagement of waardeketenmanagement.
We onderkennen dat de gehanteerde theorieën in deze
tabel een verschillend abstractieniveau hebben, waarbij
economie, psychologie en sociologie eerder als disciplines
zijn aan te duiden en management control-theorie en
overige managementtheorieën een meer pragmatisch ni-
veau hebben. Niettemin zijn ook over management con-
trol theorieën of theoretische raamwerken ontwikkeld;
denk aan het werk van Ouchi (1979), Hofstede (1981) en
Speklé (2001).

De enquête is de meest gebruikte methode van onderzoek,
zo blijkt uit tabel 3, maar enkele andere methoden, in het
bijzonder de literatuurstudie/theorieverkenning, de docu-
mentstudie en de case-field study worden ook regelmatig
gebruikt. Dat geldt, hoewel in iets mindere mate, ook
voor het experiment.

Er zijn bepaalde samenhangen tussen onderwerpen, theo-
rieën en methoden. Zo wordt de economische theorie veel

Tabel 1 Classificatie van de papers naar
management accounting-onderwerp

Management accounting-
onderwerp

Aantal papers In procenten

Budgettering 4,0 10

Prestatiemanagement 17,0 43

Cost management 4,0 10

Management control 4,5 12

Overig 10,5 27

Totaal (afgerond) 40,0 100

Tabel 2 Classificatie van de papers naar theorie

Theorie Aantal papers In procenten

Economie 12,5 31

Management control-theorie 9,0 23

Psychologie/sociologie 4,0 10

Institutionele theorie 4,2 11

Overig 10,3 26

Totaal (afegrond) 40,0 100
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gebruikt in combinatie met de enquête of het experiment,
waarbij diverse management accounting-onderwerpen
worden behandeld. De institutionele theorie zien we wat
meer in combinatie met het gebruik van case-field stu-
dies, voor zowel budgettering als prestatiemanagement.
Dit soort samenhangen diepen we verder uit in de vol-
gende paragraaf.

4 Groepering van de publicaties naar
onderzoekambitie

In deze paragraaf groeperen we de papers in min of meer
homogene clusters. De homogeniteit betreft de aard van
de wetenschappelijke ambitie en het daarbij behorende
gebruik van bepaalde theorieën en methoden. Drie groe-
pen worden besproken: mainstream onderzoek, kwalita-
tief onderzoek en theorie-ontwikkelend onderzoek.

4.1 Mainstream onderzoek
Mainstream management accounting-onderzoek is kwan-
titatief onderzoek dat voornamelijk gebaseerd is op econo-
mische theorievorming. Het kwantitatieve karakter van
dit onderzoek blijkt uit de analyse van betrekkelijk grote
datasets, veelal in de vorm van enquêtegegevens en/of ac-
counting-data, waarbij de analyse plaatsvindt met behulp
van methoden als factoranalyse, multiple regressie-analyse
en PLS (Partial Least Squares). Main-stream onderzoek be-
dient zich van een positivistische wetenschapsopvatting
die zich richt op het vinden van generaliseerbare uitspra-
ken over verbanden tussen bepaalde fenomenen (vergelijk
Hopper en Powell, 1985).
Een substantieel deel van het door ons geclassificeerde on-
derzoek valt onder het mainstream management accoun-
ting-onderzoek: het gaat om ruim de helft van de papers.
In het algemeen betreft het hier papers die worden gepu-
bliceerd in de Amerikaanse top-tijdschriften (The Accoun-
ting Review, Journal of Accounting Research en Journal of Ac-
counting and Economics), maar ook buiten deze tijdschriften
wordt dit type onderzoek gepubliceerd, zoals in Abacus en
European Accounting Review. Zelfs in tijdschriften die erom

bekend staan veel kwalitatief onderzoek te publiceren,
treft men mainstream management accounting-onder-
zoek aan, zoals in Management Accounting Research en Ac-
counting, Organizations and Society.
Mainstream management accounting-onderzoek bedient
zich veelal van een contingentiestudie, waarbij de effecti-
viteit van management accounting-technieken afhanke-
lijk wordt gesteld van factoren als de omgeving, de tech-
nologie, de omvang en de strategie van de organisatie
(Chenhall, 2003). Daarbij worden aanvullende verklarin-
gen voor dit soort verbanden ontleend aan de economi-
sche theorie maar ook aan andere theorieën, zoals op het
terrein van de sociale psychologie.
Veel van het Nederlandse mainstream management ac-
counting-onderzoek bedient zich van de volgende opzet.
Eerst wordt een overzicht gegeven van het beschikbare
empirische onderzoek op een bepaald deelterrein van de
management accounting, bijvoorbeeld op het gebied van
prestatiebeoordeling of management accounting-innova-
ties. Vervolgens worden daaruit omstreden of onderont-
wikkelde specifieke gebieden van onderzoek afgeleid. Hier-
voor worden hypothesen opgesteld die vrijwel altijd zijn
gegoten in de vorm van: “Als A een hoge waarde heeft,
dan heeft B een lage waarde”; of: “Het negatieve verband
tussen A en B wordt versterkt als C een hoge waarde
heeft”. Kader 1 bevat een illustratie van een van de betrok-
ken papers, met name om de wijze waarop hypothesen
worden geformuleerd, te verduidelijken.

Kader 1 Voorbeeld van een contingentiestudie
binnen het mainstream management accoun-
ting-onderzoek

Waarover gaat het onderzoek?
Het effect van een formeel prestatiebeoordelingssys-
teem op vertrouwen, waarbij twee mediërende varia-
belen worden beschouwd (de gepercipieerde eerlijk-
heid van de beoordelingsprocedure en kwaliteit van
de feedback over de beoordeling aan ondergeschikten)
en één modererende variabele (front-office of back-
office functies).

Ontwikkelde hypothesen:
1. Het formele gebruik van een prestatiebeoorde-

lingssysteem door leidinggevenden heeft een posi-
tief effect op het vertrouwen van ondergeschikten
van deze leidinggevenden.

2. Het positieve effect van het formele gebruik van
een prestatiebeoordelingssysteem op vertrouwen
wordt versterkt door de gepercipieerde eerlijkheid
van de beoordelingsprocedure, zodanig dat het
formele gebruik van een prestatiebeoordelingssys-
teem een positief effect heeft op de gepercipieerde
eerlijkheid van de beoordelingsprocedure, die op

Thema

Methode van onderzoek Aantal papers In procenten

Literatuurstudie/theorie-ontwikkeling 6,5 16

Documentstudie 5,8 15

Case-field study 8,8 22

Enquête 14,8 37

Experiment 3,0 8

Overig 1,0 3

Totaal (afgerond) 40,0 100

Tabel 3 Classificatie van de papers naar methode
van onderzoek
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zijn beurt weer een positief effect heeft op het
vertrouwen.

3. Het positieve effect van het formele gebruik van
een prestatiebeoordelingssysteem op vertrouwen
wordt versterkt door de gepercipieerde kwaliteit
van de feedback, zodanig dat het formele gebruik
van een prestatiebeoordelingssysteem een positief
effect heeft op de gepercipieerde kwaliteit van de
feedback, die op zijn beurt weer een positief effect
heeft op het vertrouwen.

4. De gepercipieerde kwaliteit van de feedback heeft
een positieve invloed op de gepercipieerde eerlijk-
heid van de beoordelingsprocedure.

5. Het positieve effect van het formele gebruik van
een prestatiebeoordelingssysteem op de gepercipi-
eerde kwaliteit van de feedback en de beoorde-
lingsprocedure op vertrouwen, zal sterker zijn
voor managers met functies waarin een minder
duidelijk contracteerbare output wordt geprodu-
ceerd.

Empirisch onderzoek
Enquête onder 160 managers van 11 banken in Slove-
nië.

Uitkomsten
De meeste van de voorspelde verbanden worden beves-
tigd. Zo verklaren beide mediërende variabelen het
effect op vertrouwen. Bovendien zijn de verbanden
sterker voor functies met minder duidelijke output
zoals back office functies.

Ontleend aan Hartmann en Slapnicar, 2009.

Vervolgens wordt een verantwoording gegeven van de me-
thode van empirisch onderzoek, in de zin van de bedrij-
ven of functionarissen die zijn benaderd bij de enquête, en
hoe hoog de respons was. Daarna vindt een operationali-
sering plaats van de variabelen die deel uitmaken van de
geformuleerde hypothesen. Vervolgens komt de data-ana-
lyse aan de orde, eerst met beschrijvende statistiek en
daarna met schattingen van de coëfficienten waarmee de
hypothesen kunnen worden getoetst. Ter afsluiting wor-
den conclusies getrokken (onder meer over de bevestiging
of het verwerpen van de hypothesen), worden suggesties
voor nader onderzoek gedaan en worden beperkingen van
het verrichte onderzoek aangegeven.
In kader 2 staan vier voorbeelden van mainstream mana-
gement accounting-onderzoek.

Kader 2 Beknopte inhoud van voorbeelden van
mainstream management accounting-onder-
zoek

Invloed van leiderschapsstijlen op management control
Deze studie onderzoekt de invloed van de leider-
schapsstijl op drie elementen van de management
control: delegatie van beslissingen als empowerment
mechanisme; planning en control als communicatie-
mechanisme met medewerkers; en prestatiemetings-
systeeem als verantwoordingsmechanisme. Twee ty-
pen leiderschapsstijlen worden onderscheiden: een ini-
tiating stijl (gericht op werkstructurering) en een con-
siderate stijl (een soort participatieve stijl). Een
participatieve stijl heeft een sterker effect op planning
en control dan een initiating stijl; verder heeft een
participatieve stijl geen effect op prestatiemeting en
een initiating stijl wel; beide stijlen beïnvloeden dele-
gatie van beslissingen niet. (Abernethy, Bouwens en
Van Lent, 2011).

Wanneer wijken CEO’s af van een formule-gebaseerd bonus-
contract?
Deze studie exploreert omstandigheden waaronder
CEO’s afwijken van formule-gebaseerde bonuscontrac-
ten. Twee opties worden bekeken: 1. het geven van een
discretionaire bonus afhankelijk van de mate van un-
controllable risk; 2. het gebruik van bonuscontracten
met subjectieve maatstaven afhankelijk van omge-
vingsonzekerheid. Bovendien wordt aangenomen dat
deze contracten meer in het geding komen als de in-
tensiteit van de bemoeienis door de CEO toeneemt. De
veronderstelde relaties worden bevestigd bij empiri-
sche toetsing; in de dataset is ook nog onderscheid
gemaakt tussen verschillende typen prestatiemaatsta-
ven waarvan beloning afhankelijk is. (Höppe en
Moers, 2011).

Hebben vrouwen baat bij een subjectief beoordelingssysteem?
De vraagstelling is of bij een subjectief prestatiebeoor-
delingssysteem vrouwen beter beoordeeld worden (at-
tractiever zijn voor de organisatie, of een hogere dan
gemiddelde bonus krijgen) als de beoordelaar een
vrouw is. Dit wordt bevestigd, terwijl bij mannen dit
interactie-effect tussen subjectief beoordelingssysteem
en vrouwelijke beoordelaar niet optreedt. Een bijzon-
dere implicatie van het onderzoek is dat vrouwen ge-
dijen bij een objectief beoordelingssysteem omdat ze
bij subjectief systeem gediscrimineerd worden ten op-
zichte van mannen, behalve dus als beoordelaar vouw
is. (Maas en Torres-Gonzáles, 2011).

Heeft prestatiebeloning invloed op de accuratesse waarmee
prestatiedoelen worden geformuleerd?
Het antwoord op die vraag is positief, althans bij een
onderzoek onder decentrale managers van handelson-
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dernemingen in het Zuidoosten van de VS. Daarnaast
is in deze studie onderzocht welke eigenschappen van
deze managers bijdragen aan het creëren van slack bij
de doelbepaling. Dit blijkt in sterkere mate het geval
te zijn voor managers met meer kennis en een hogere
leeftijd.

(Anderson, Dekker en Sedatole, 2010).

Binnen dit type onderzoek kan nog een subgroep worden
onderscheiden die als methode van datacollectie niet een
enquête gebruikt maar een experiment. Het werk van
Maas is vermeldenswaard in dit verband (Maas en Torres-
Gonzáles, 2011; zie kader 2; Hartmann en Maas 2010; zie
ook Cardinaels en Van Veen-Dirks, 2010). Het voordeel van
experimenten boven quasi-experimenten met onder an-
dere enquêtegegevens is dat onderzoekers beter in staat
zijn causale verbanden aan te tonen. Hiertoe worden res-
pondenten ingedeeld in groepen die ieder worden gecon-
fronteerd met verschillende waarden van de experimentele
variabelen. Een nadeel van experimenten is dat deelne-
mers – het zijn vaak studenten – soms veraf staan van
praktijksituaties waarmee zij gedurende het experiment
worden geconfronteerd.
Overzien we het aldus gekarakteriseerde en geïllustreerde
mainstream management accounting-onderzoek, dan
kunnen we de volgende kanttekeningen plaatsen. Hoewel
vrijwel alle studies contingentiestudies zijn, blijft het the-
oriegebruik zeker niet beperkt tot de economie, zoals vaak
wordt aangenomen. Ook andere theorieën uit bijvoor-
beeld de sociale psychologie of management control wor-
den voor het vinden van verklaringen in ogenschouw ge-
nomen. Daarnaast constateren we dat min of meer syste-
matisch wordt gewerkt aan een verbreding of verdieping
van de bestaande kennisvoorraad, met name omdat ver-
richt onderzoek wordt ingebed in de aanwezige theoreti-
sche en empirische literatuur. Wel valt op dat de formule-
ring van hypothesen niet vaak is gestoeld op exploratief
onderzoek. Hoewel dat in de hypothetisch-deductieve me-
thode geen noodzakelijkheid is, kan exploratief onderzoek
een goede rol spelen bij de hypothesevorming, met name
in situaties waarin de theorievorming zich in een begin-
stadium bevindt of als beschikbare studies conflicterende
uitkomsten opleveren. Ook zien we niet veel replicatiestu-
dies, waarin eerder verricht onderzoek in een andere con-
text (op een later moment, bij een andere bedrijfstak, of
voor andere typen functionarissen) wordt herhaald. Een
uitzondering is de studie van De Loo, Verstegen en
Swagerman (2011) naar de rollen van controllers en de
antecedenten van deze rollen: deze studie met data uit
2007 is deels een replicatie van een eerdere studie met data
uit 2004. Het vrijwel ontbreken van replicatie-studies
heeft waarschijnlijk te maken met de wens van veel we-
tenschappers om met ‘nieuwe dingen’ bezig te zijn, moge-
lijkerwijs gestimuleerd door editors van tijdschriften die

duidelijk gearticuleerde bijdragen aan de bestaande ken-
nisvoorraad van papers op prijs stellen. Een laatste kant-
tekening bij het mainstream management accounting-
onderzoek is dat de betrokken onderzoekers een sterk ge-
loof aan de dag leggen in de ‘meetbaarheid der dingen’.
Voor variabelen als de leeftijd of werkervaring van respon-
denten is dat geloof wel gerechtvaardigd, maar voor eigen-
schappen met een wat subjectiever karakter, zoals de mate
waarin men bereid is te manipuleren, of werkstress, roept
dat twijfel op.

4.2 Kwalitatief onderzoek
Onderzoek buiten het mainstream management accoun-
ting-onderzoek wordt meestal aangeduid met de methode
van datacollectie, en wel kwalitatief onderzoek, vaak in de
vorm van case-field studies. Hierbij kunnen verschillende
typen kwalitatief onderzoek worden onderscheiden, zoals
nog zal blijken. Het gaat het om een aanzienlijke minder-
heid, ongeveer 30%, van de door ons geclassificeerde pa-
pers.

Explorerende case-field studies
Het dichtste bij het mainstream management accoun-
ting-onderzoek staan de studies die als een voorloper wor-
den gezien op toetsend kwantitatief onderzoek. Het doel
is een betrekkelijk onontgonnen terrein van onderzoek te
verkennen, waarbij niet primair een groot aantal waarne-
mingseenheden van belang is, maar veeleer een brede blik
op mogelijk relevante verklarende variabelen voor een be-
paald fenomeen. Na exploratie kunnen ideeën voor hypo-
thesen worden aangedragen die dan kunnen worden ge-
toetst in later uit te voeren kwantitatief onderzoek. Een
voorbeeld is de studie van Tillema en Ter Bogt (2010) naar
de appreciatie door leden van twee gemeenteraden van
prestatie-audits door gemeentelijke rekenkamers. Deze
studie leidt onder meer tot de conclusie dat wethouders
selectief gebruik maken van de uitkomsten van deze au-
dits en dat gemeenteraden daarbij weinig weerwerk bie-
den. Deze uitkomsten zouden vervolgens getoetst kunnen
worden voor een groot aantal gemeentelijke rekenkamers,
opdat generaliseerbare uitspraken mogelijk zijn.

Verklarende case studies
Het tweede type studies staat vrij ver af van mainstream
management accounting-onderzoek omdat het voor één
case of enkele cases verklaringen wil vinden voor de ont-
wikkeling en het gebruik van bepaalde management ac-
counting-methoden, waarbij aan de specifieke context van
de cases grote waarde wordt toegekend. Bij dit onderzoek
gaat het er veel meer om specifieke gevallen zo volledig
mogelijk te verklaren, dan algemeen wetmatigheden te
vinden voor grote groepen van organisaties of functiona-
rissen (vergelijk Hopper en Powell, 1985). Een voorbeeld is
de studie van Argento en Van Helden (2009) naar hervor-
mingen van de Nederlandse watersector, waarbij aanvan-
kelijke en ambitieuze intenties om te komen tot geïnte-
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greerde waterbedrijven uiteindelijk veranderen in gema-
tigde intenties, waarbij wordt gekozen voor blijvende zelf-
standigheid van afzonderlijke typen waterbedrijven die
moeten samenwerken en efficiencywinsten moeten reali-
seren via benchmarking. De wijze waarop in deze studie
hervormingsprocessen worden verklaard door middel van
institutionele theorie maakt duidelijk dat machtsposities
van verschillende stakeholders en onderlinge coalitievor-
ming worden aangewend om het hoofd te bieden aan
politieke druk om te komen tot efficiencywinsten.

Interventionistisch onderzoek
De afstand van het derde type studies tot mainstream
management accounting-onderzoek is zo mogelijk nog
groter. Het gaat om interventionistisch onderzoek waarbij
onderzoekers samenwerken met mensen uit de praktijk
om bepaalde veranderingen te bewerkstelligen. Interviews
en documentstudies spelen hierbij vaak een belangrijke
rol. Een voorbeeld is het werk van Wouters (2009) bij
Grolsch, waarbij systemen van prestatiemeting worden
ontwikkeld ten behoeve van het middelmanagement.
Daarbij staat voorop dat de betrokken systemen onder-
steunend (faciliterend) zijn bij de besluitvorming van
deze managers en niet worden gebruikt als control-me-
chanisme. In een andere studie van Wouters (samen met
Anderson, Narus en Wynstra, 2009) wordt een beoorde-
lingsinstrument ontwikkeld voor de keuze tussen alterna-
tieve aanbieders voor onderdelen van de ontwikkeling van
nieuwe producten bij Philips Lighting. Ter Bogt en Van
Helden (2011) hebben leden van Provinciale Staten van de
provincie Groningen ondersteund bij de verbetering van
hun programmabegroting, c.q. een budgetinstrument
waarin in te zetten geldmiddelen worden gekoppeld aan
te bereiken beleidseffecten. Deze studie laat zien dat, naast
instrumentontwikkeling, ook de manier van denken van
politici over het gebruik van nieuwe instrumenten aan
verandering onderhevig is.

Enkele kanttekeningen
Het in deze paragraaf besproken kwalitatieve onderzoek
heeft onmiskenbaar als sterk punt dat het specifieke om-
standigheden waarin management accounting-methoden
worden ontwikkeld en gebruikt probeert te verklaren. Een
ander aspect waarop dit onderzoek zich onderscheidt van
mainstream management accounting-onderzoek is dat
het veranderingsprocessen die leiden tot het ontwerp en
gebruik van management accounting-informatie probeert
te verklaren. Ook kan worden aangetekend dat dit type
onderzoek zich vaak bedient van meerdere theoretische
invalshoeken. Een nadeel is echter de beperkte statistische
generaliseerbaarheid van de empirische uitkomsten: wat
wordt verklaard voor een enkele organisatie hoeft niet op
te gaan voor een bredere groep van organisaties. Natuur-
lijk blijft de zogenaamde analytische generalisatie wel tot
de mogelijkheden behoren. Ook kan bij vooral de single
case study en het interventionistische onderzoek een na-

deel optreden als deze een al te beschrijvend karakter krij-
gen. Door het gebruik van theorie en wetenschappelijke
methoden van onderzoek moeten dit type studies zich
onderscheiden van bijvoorbeeld adviesprojecten.

4.3 Theorie-ontwikkelend onderzoek
Dit type onderzoek beoogt veelal nieuwe ideeën aan te
dragen voor een bepaald deelterrein van een discipline,
zoals de management accounting. Geïnspireerd op deze
ideeën kunnen in een later stadium empirische studies
worden verricht. Het betreft ongeveer 15% van de door
ons geclassificeerde papers.
In kader 3 worden voorbeelden van dit type onderzoek
gegeven. Sommige van deze voorbeelden kunnen voorlo-
pers vormen op mainstream management accounting-on-
derzoek, zoals dat van Tillema, Mimba en Van Helden
(2010). De publicatie van Verstegen (2011) kan leiden tot
empirisch onderzoek dat in paragraaf 4.2 is aangeduid
met de labels single case studies of interventionistisch on-
derzoek. De ideeën van Vosselman en Van der Meer-
Kooistra (2009) kunnen mogelijkerwijs in beide stromin-
gen van empirisch onderzoek worden benut.

Kader 3 Beknopte inhoud van voorbeelden van
theorie-ontwikkelend onderzoek

De dynamische relatie tussen control en trust
Deze paper biedt een theoretische verkenning van de
relatie tussen control en trust bij interfirm transacti-
onal relationships. Control en trust worden niet opge-
vat als substituten of complementen maar als elemen-
ten van een interactieproces. Zo draagt control eerst
bij aan beperkt vertrouwen (thin trust) om negatieve
gedragsverwachtingen op te vangen, terwijl later om-
vattend vertrouwen (thick trust), die aanzet tot posi-
tief gedrag, kan worden bevorderd door vrijwillige
vormen van accounting en control. (Vosselman en
Van der Meer-Kooistra, 2009).

Een verbreding van een te economische kijk op management
control
De paper geeft kritiek op de gebruikelijke, economi-
sche conceptie van management control. Gepleit
wordt voor een twee-stadia rationaliteit. In het eerste
stadium wordt coördinatie ingegeven door cultuur, de
waarden en de historie, en pas in het tweede stadium
wordt goal-directed gedrag, zoals de economie sugge-
reert, van belang. (Verstegen, 2011).

Prestatiemetingssystemen voor publieke sector-organisaties in
ontwikkelingslanden
Dit theoretisch raamwerk is enerzijds gebaseerd op
institutionele theorie waarbij de invloed van conflicte-
rende stakeholderbelangen op het functionele dan wel
symbolische gebruik van prestatie-informatie wordt
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verkend. Anderzijds wordt ingespeeld op de specifieke
context waarbinnen dit type organisaties moet opere-
ren, zoals beperkte middelen om accounting-informa-
tie te produceren en corruptiepraktijken.

(Tillema, Mimba en Van Helden, 2010).

5 Retrospectief
Onze studie wijst uit dat Nederlandse management ac-
counting-onderzoekers duidelijk zichtbaar zijn in de in-
ternationale tijdschriften. Enkele onderzoekers publiceren
in tijdschriften die als internationale top worden bestem-
peld. De onderwerpen van het onderzoek beslaan een
breed spectrum waarbij prestatiemanagement de meeste
aandacht krijgt. De gehanteerde methoden zijn overwe-
gend mainstream (in de zin van toetsend kwantitatief on-
derzoek), maar niet uitsluitend. Kwalitatief onderzoek
komt ook regelmatig voor, in de vorm van case studies of
interventionistisch onderzoek.
Welk totaalbeeld van het management accounting-onder-
zoek in Nederland zouden we willen zien? Management
accounting is in onze ogen een discipline die met name
concrete resultaten moet opleveren waar organisaties wat
aan kunnen hebben, zij het dat dit op allerlei manieren
gestalte kan krijgen (zie verder de bijdragen van Corbey en
Crom/Kamminga in dit themanummer over respectievelijk
de praktijkrelevantie van management accounting-onder-
zoek en in het MAB gepubliceerd management accoun-
ting-onderzoek). Kijkend naar het totaal van onderzoek
zou er dan in ieder geval sprake moeten zijn van onderzoe-
ken met resultaten op het concrete niveau van onder an-
dere prestatiemanagement, budgettering, cost manage-
ment, de inrichting van management control, het functio-
neren van een beroepsgroep. Echter, dat is niet voldoende.
Om de onderzoeken die concrete resultaten opleveren te
‘voeden’, om die onderzoeken ten opzichte van elkaar te
plaatsen en achterliggende verbanden te begrijpen, is ook
theorievormend onderzoek van belang. Bovendien is het
voor het concrete gebruik van resultaten belangrijk dat de
gehanteerde management accounting-methoden worden
begrepen en vergeleken met andere methoden en dat juist
wetenschappers relativeren wat hun onderzoek voort-
brengt, zodat toepassing en gebruik voldoende genuan-
ceerd en zorgvuldig kunnen plaatsvinden. Dat vereist on-
derzoek naar methoden en methodologie en soms zelfs
filosofische bespiegeling. Wanneer het onderzoek in ons
land in deze zin enige pluriformiteit laat zien, kunnen we
zeggen dat het management accounting-onderzoek niet al-
leen concrete resultaten oplevert, maar dat het ook wordt
gevoed door theorievorming, dat het wordt verankerd in de
bredere wetenschappelijke gedachtenvorming en dat erover
wordt nagedacht hoe het onderzoek plaatsvindt.
Wanneer we het onderzoek in Nederland als geheel be-
schouwen, wetend dat we slechts een periode van drie jaar
hebben onderzocht, constateren we dat er inderdaad sprake

is van enige balans in de verschillende onderdelen van het
geheel. Het aantal op concrete resultaten gericht onderzoek
is relatief groot, zoals dat past bij een discipline zoals de
management accounting. Maar, er is ook duidelijk een stro-
ming theorievormend onderzoek aanwezig en op bescheide-
ner schaal zowel methodologische en filosofische verhande-
lingen. Wij willen er voor pleiten om deze diversiteit in
stand te houden. De inrichting van het prestatiemanage-
ment op onderzoek zoals dat plaatsvindt aan universiteiten
en onderzoeksinstituten kan op dit punt een sturende rol
vervullen. De prestatie-indicatoren die worden gebruikt
kunnen gelijkgericht zijn en bijvoorbeeld publicaties in de-
zelfde groep van tijdschriften eisen. In een dergelijk geval is
er een tendens naar homogenisering. Het prestatiemanage-
ment kan echter ook diversiteit stimuleren door publicaties
in verschillende typen tijdschriften aan te moedigen.
Ook de verscheidenheid van onderwerpen die het totaal
laat zien is van belang. Enerzijds kan inhoudelijke specia-
lisatie met zich meebrengen dat onderzoekers op een
hoog wetenschappelijk niveau functioneren omdat zij van
elkaar kunnen leren en bijdragen leveren aan de ontwik-
keling van elkanders onderzoek. Anderzijds kan een te
grote specialisatie leiden tot een onderzoek-community
die ontkoppeld raakt van de bredere wetenschappelijke ge-
meenschap en van de praktijk. In de management accoun-
ting-literatuur is een discussie op gang gekomen waarin
wordt gepleit voor pluriformiteit en veelkleurigheid (zie
onder meer Hopwood, 2008 en Merchant, 2008, als reactie
op Zimmerman, 2001). Laat ‘duizend bloemen bloeien, als
ze maar mooi zijn’, is één van de standpunten. Wanneer
wij vanuit die gedachtegang naar het totaal aan onder-
zoek in ons bestand kijken, zien we inderdaad enerzijds
specialisatie met name op het terrein van prestatiemana-
gement, vooral bij het mainstream management accoun-
ting-onderzoek, maar anderzijds ook ruimte voor andere
onderwerpen en benaderingen. Waar het evenwicht tus-
sen specialisatie en pluriformiteit moet liggen moet on-
derwerp zijn van discussie.
Het is moeilijk om op basis van het type onderzoek dat
wij hebben gedaan naar de toekomst te kijken. Wij willen
hier veeleer op een risico wijzen. Gezien de beperkte om-
vang van de groep management accounting-onderzoekers
in Nederland is de combinatie van diepgang en breedte
kwetsbaar. Als het aantal onderzoekers van internationaal
niveau niet kan worden verhoogd, kan er een beweging
naar specialisatie ontstaan. Op die manier kan het inter-
nationaal hoge niveau van het onderzoek op dit terrein
worden gehandhaafd, maar de duurzaamheid van het ma-
nagement accounting-onderzoek in de toekomst kan
daarmee worden bedreigd. Dat zou jammer zijn. ∎
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Noten

1 Hierbij hebben we ons beperkt tot hooglera-

ren met een Nederlandse nationaliteit die in ei-

gen land werken. Dit betekent dat hoogleraren uit

andere landen die hier fulltime (bijvoorbeeld

Cardinaels aan de Universiteit Tilburg) of parttime

werken (bijvoorbeeld Scapens aan de Universiteit

Groningen) niet zijn meegenomen. Het houdt ook

in dat uit Nederland afkomstige hoogleraren die

in het buitenland werken (zoals Roberts in Noor-

wegen) buiten beschouwing zijn gelaten.

2 De uitkomsten van de classificaties op on-

derwerpen, theorieën en methoden van onder-

zoek van de onderzochte papers zijn op verzoek

verkrijgbaar bij de auteurs van dit artikel.
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