
Planning en budge tter ing  s laan br ug 

tussen doelen en real isat ie

UITVOERING IN LIJN MET STRATEGIE

Over de kloof tussen strategie en dagelijkse praktijk wordt

veel gepubliceerd. Kaplan en Norton verwierven met

Harvard-uitgaven rond het motto ‘Strategy into Action’ grote

bekendheid en zetten ‘balanced scorecards’ op de agenda van

menig ondernemingsbestuur. Er zijn dan ook maar weinig

organisaties die niet een bepaalde vorm van een balanced sco-

recard hebben ingevoerd. Prachtige dashboards verschenen

op schermen, rapportageboekjes werden in nieuwe gebalan-

ceerde formats gegoten. Initiatieven, die veel organisaties hel-

pen om de strategie meer tot leven te brengen.

Frappant is echter hoe weinig organisaties hun planningspro-

cessen hebben aangepast aan deze nieuwe inzichten. Dit is des

te opvallender, omdat de literatuur benadrukt dat de wijze

waarop een planningsproces is ingericht, een belangrijke bar-

rière kan vormen om strategie daadwerkelijk te realiseren.

Kaplan en Norton onderscheiden de volgende vier barrières

voor het implementeren van strategie.

1. Visie en strategie is niet ‘actionable’.

2. Strategie is niet gekoppeld aan afdelings-, team- en 

persoonlijke doelstellingen.

3. Strategie is niet gekoppeld aan de toewijzing van middelen.

4. Feedback is alleen tactisch en niet strategisch.

Barrière 2, 3 en 4 zijn direct terug te voeren op de inrichting

van het planningsproces binnen een organisatie.

Barrière 2. Langetermijndoelstellingen, die voortkomen uit

de strategie, kunnen ‘mismatchen’ met de meer kortetermijn-

doelstellingen van bijvoorbeeld afdelingen. Als afdelingsdoel-

stellingen primair gericht zijn op het budget, dan is de link

tussen budget en gekozen strategie cruciaal. Als het budget

niet in de lijn is met de gekozen strategie, dan belemmert dat

de afdeling om een goede bijdrage te leveren aan de gekozen

strategie.

Barrière 3. In veel organisaties is de verantwoordelijkheid

voor strategische planning en voor jaarlijkse budgettering niet

bij dezelfde afdeling ondergebracht. Dat kan ertoe leiden dat

schaarse resources in het budgetteringsproces niet in lijn met

de strategische prioriteiten worden toegewezen.

Barrière 4. Vaak speelt het budget een belangrijke rol in de

operationele sturing, waarbij de realisatie maandelijks met de

budgetten wordt vergeleken. Als de strategische prioriteiten

onvoldoende weerslag vinden in het budget, dan vormt deze

werkwijze een blokkade voor een effectieve realisatie van de

strategie.

Planningsproces als brug

Het model in figuur 1 toont de centrale rol van het plannings-

proces aan bij het realiseren van de strategie. De bovenste cir-

kel in figuur 1 verbeeldt het strategieproces. Hier ontwikkelt

het ondernemingsbestuur alternatieven, weegt ze af en maakt
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Management accounting en management control

Veel organisaties worstelen met het vertalen van hun strategie naar de dagelijkse realiteit. Bij beurs-

genoteerde ondernemingen is die druk nog groter. Niet zelden komt de aandelenkoers onder druk te staan,

doordat een onderneming er niet in slaagt de gecommuniceerde strategie volledig uit te voeren. Om de

strategie te vertalen naar uitvoering is een cruciale rol weggelegd voor het plannings- en budgetterings-

proces. In twee stappen geeft de auteur aan hoe een organisatie haar planningsprocessen zo kan inrichten

dat deze een effectieve brug slaan tussen strategie en uitvoering.
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ze uiteindelijk een keuze. De gekozen strategie vormt het

startpunt van de planningscirkel.

Deze cirkel kent kleinere deelcirkels die de specifieke deel-

planningsprocessen weergeven. Voorbeelden daarvan zijn

een salesplan en een productieplan. Hebben de grote en klei-

nere planningscirkels hun werk gedaan, dan vormt het resul-

taat van de cyclus, het plan, de basis voor de control-cirkel.

In de control-cyclus wordt de realisatie vergeleken met het

plan. Afwijkingen kunnen vragen om een aanpassing in de

uitvoering of een aanpassing in het plan. Op deze wijze initi-

eert het controlproces een nieuwe cyclus in het plannings-

proces.

Vormt strategie expliciet de basis voor het planningsproces

(zoals in het model), dan ontstaat een sterk samenspel. De

plannen concretiseren de prioriteiten in de gekozen strate-

gie. Schaarse resources komen terecht bij initiatieven die het

meest in lijn liggen met de gekozen strategie. Als de plannen

vervolgens maandelijks de basis vormen van een operatione-

le ‘review’, dan worden deze reviews strategisch. Dit samen-

spel vormt een enorme sterke basis om strategie daadwerke-

lijk in praktijk te brengen. Belangrijke vraag die daarbij naar

voren komt: Hoe is het planningsproces echt in lijn te bren-

gen met de strategie? Tot welke keuzes in het planningspro-

ces leidt de gekozen strategie? In drie stappen is deze vraag te

beantwoorden.

1 Wat is de dominante vorm van de strategie.

2 Welk planningsproces past bij welke strategie.

3 Hoe de brug slaan naar de dagelijkse praktijk.

Dominante vorm

Om het planningsproces aan te laten sluiten bij de strategie is

het van belang allereerst stil te staan bij de inhoudelijke keu-

zes in de strategie. Michael Treacy en Fred Wiersema introdu-

ceerden in 1995 in hun boek ‘De discipline van marktleiders’

een model om verschillende strategievormen te onderschei-

den. Ze vroegen zich af waardoor sommige ondernemingen

concurrentie in hun markten een volledig nieuwe betekenis

geven, terwijl andere organisaties de veranderingen in de

wereld aan zich voorbij laten gaan. Ze komen tot een helder

advies: ‘kies uw klanten, beperk uw focus en domineer uw

markt!’ Centraal in hun model staat het begrip waardedisci-

plines. Treacy en Wiersema stellen dat marktleiders een helde-

re keuze maken. Ze bieden één soort waarde aan klanten die

ze zelf kiezen. Zij richten hun organisatie vervolgens in rond-

om deze waardediscipline. In figuur 2 zijn de drie waardedis-
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Figuur 1

Centrale rol van het planningsproces

1 Drie waardedisciplines

Customer Intimacy. Binnen de waardediscipline Customer Intimacy

staat de beste totaaloplossing voor de klant centraal. De relatie met

klant is de meest waardevolle ‘asset’. Het optimaliseren van de

‘lifetime value’ van klanten is het belangrijkste doel. Aan de basis

daarvan liggen begrippen als een maximale ‘share of wallet’ en een

minimaal vertrek van klanten. Producten en services sluiten zo

nauwkeurig mogelijk aan bij de behoeften van de klant op het

moment en op de plaats waar deze behoefte bestaat. Kennis van

klanten geeft een voorsprong op de concurrentie. Customer

Relationship Management (CRM)-applicaties faciliteren een custo-

mer intimacy-strategie.

Product Leadership. Binnen de waardediscipline Product

Leadership staat het beste product centraal. Het aantrekken van

talent, continue innovatie en een snelle ‘time to market’ vormen

een basis voor een blijvende voorsprong op de concurrentie. Zolang

de onderneming de meest innovatieve en beste producten levert,

blijven klanten bereid meer te betalen dan voor minder kwalitatieve

producten van andere aanbieders. Klanten van Product Leaders zijn

doorgaans ‘early adopters.’

Operational Excellence. De derde waardediscipline is Operational

Excellence. In deze waardediscipline staat het reduceren van opera-

tionele kosten centraal. Een constante focus op processen en effi-

ciency legt de basis voor voorsprong op de concurrentie. Geïnte-

greerde systemen en ‘zero-tolerance’ met betrekking tot fouten,

dragen bij aan steeds lagere kosten per transactie. Deze lagere

kosten leiden tot steeds lagere prijzen. Daarmee bindt de onderne-

ming een specifiek klantsegment aan zich.



ciplines –  Customer Intimacy, Product Leadership en

Operational Excellence (zie ook kader 1) – als strategische

basisvorm weergegeven.

Keuze planningsproces

De gekozen waardediscipline vertaalt de onderneming vervol-

gens door naar het planningsproces. Deze keuze voor één van

de waardedisciplines is daarbij van dominante invloed.

Customer intimacy. Kiest een organisatie voor de waardedis-

cipline Customer Intimacy, dan vergt dat veel aandacht voor

het planningsproces bij de sales-organisatie. Bij Sales is

immers de meeste kennis over de klant aanwezig en staat de

relatie met de klant centraal. In een ideale situatie bepaalt

Sales samen met de klant welke zaken de komende periode

samen worden opgepakt. Op basis van deze input geven ove-

rige disciplines binnen de organisatie aan hoe ze aan deze

wensen kunnen voldoen en welke middelen daarvoor nodig

zijn. Zo kan een integraal plan worden opgesteld, waarbij

eventueel ook de klant betrokken is. Belangrijke parameters

voor de planning zijn ‘share of wallet’ en ‘life time value’ van

nieuw geacquireerde klanten.

Product leadership. Vanuit de waardediscipline Product

Leadership start een goed planningsproces bij de Product

Development-afdeling. De afdeling geeft aan wanneer nieuwe

innovaties klaar zijn voor de markt. Vervolgens stelt de sales-

organisatie vast welke volumes ze verwacht te kunnen ver-

kopen. Ten slotte geeft de productie-afdeling aan welke

middelen zij nodig heeft om deze volumes te produceren.

Belangrijke parameters in de planning zijn de winstgevend-

heid van het portfolio (‘product lifecycle profitability’) en

innovatiecapaciteit.

Operational excellence. De keuze voor Operational Excellence

laat zich vertalen in een planningsproces dat start vanuit het

productieproces. Idealiter zal men vanuit productie aangeven

welke maatregelen (eventueel investeringen) nieuwe kosten-

voordelen op gaan leveren. Op basis van deze nieuwe kostprijs-

informatie kan de salesorganisatie een verwachting afgeven van

het marktaandeel dat hiermee is te veroveren. Deze volumes

vormen vervolgens weer input voor productie om de planning

verder concreet te maken. Kosten en kwaliteit zijn de centrale

stuurparameters in een Operational Excellence-strategie. Een

constante focus op kosten per transactie (‘transaction profitabi-

lity’) zal een focus op efficiency ondersteunen.

Brug naar de praktijk

In stap 2 wordt als het ware het business model van de orga-

nisatie bepaald en het daarbij behorende planningsproces.

Vervolgens is het de vraag hoe de planning in praktijk te bren-

gen en ervoor te zorgen dat de planning wordt uitgevoerd en

gemonitord. De control cyclus start.

De gekozen waardediscipline bepaalt de contouren van het

planningsproces dat verder vorm moet krijgen. Een bekende

aanpak is het inventariseren van de knelpunten en het opspo-

ren van verbeteringen in de huidige situatie. Er is een veran-

dermanagement traject nodig om de gewenste verandering te

bereiken. In het verandertraject zal niet alleen aandacht moe-

ten zijn voor te veranderen processen of systemen, maar ook

het veranderen van gedrag van de betrokken managers en

controllers. Het is menselijk dat vanuit de eerste twee stappen

‘technisch’ naar het gewenste doel wordt toegewerkt. Immers,

we zijn met de inhoud bezig. Het nadenken over hoe de ver-

andering van enkele sleutelpersonen wordt verspreid naar de

rest van de organisatie, is cruciaal.

Conclusie

In de praktijk richten veel organisaties planningsprocessen

onafhankelijk van de strategische keuzes in. Bedrijven met

een Customer Intimacy-strategie beginnen hun plannings-

processen met onvoldoende kennis over klanten. Product

Leaders geven hun Product Development-afdeling niet de

benodigde centrale rol in het planningsproces. Organisaties

met een Operational Excellence-strategie koppelen dit niet

terug aan hun sales-organisatie en vertalen kostenvoordelen

niet in marktaandelen.
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Drie waardedisciplines



Om het planningsproces een brug te laten slaan tussen stra-

tegie en uitvoering is het noodzakelijk eerst stil te staan bij

de inhoud van die strategie. Een keuze voor een waardedis-

cipline geeft daarbij houvast. Slaagt een onderneming met

een Customer Intimacy-strategie erin om samen met klan-

ten het planningsproces te starten, dan ontstaat een sterk

samenspel. De Product Leader die daadwerkelijk zijn inno-

vaties als basis van het planningsproces neemt, geeft de

juiste signalen af in de organisatie en zal zijn positie als

innovatieve marktleider verstevigen. Kostenvoordelen die als

basis dienen voor verovering van nieuwe marktaandelen zul-

len een organisatie die voor Operational Excellence kiest

helpen in gevecht om de marges.

Deze koppeling van strategische keuzes en inrichting van het

planningsproces zal door zowel de eigen organisatie als door

de buitenwereld herkend worden als een krachtig geheel.

Controllers hebben in veel organisaties de leidende rol in het

planningsproces. Zij zijn de spinnen in het web. Zijn zij in

organisaties onvoldoende betrokken bij het strategievor-

mingstraject, dan kan een controller niet alle draden in het

web spinnen. Daarmee worden twee essentiele stappen over-

geslagen en wordt kostbare tijd besteed aan een planningspro-

ces zonder brugfunctie naar de organisatiedoelen. Een con-

troller kan eenvoudigweg de brugfunctie van het

planningsproces tussen strategie en uitvoering niet vervullen

als hij niet de vertaling kan maken tussen de gekozen waarde-

discipline en de inrichting van het planningsproces.

Wim Heuvelman MSc. is directeur van fiNext (wim.heuvel-
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bedrijf (eelco.bilstra@finext.nl).
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