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Informatiemanagement

Informatie is de levensader van elke organisatie. Informatie 

wordt vaak verward met ‘gegevens’. Gegevens zijn feiten in de 

vorm van rauwe data; zij worden pas ‘informatie’ als ze een 

betekenis krijgen. Relevante, goed doordachte en op gestruc-

tureerde wijze samengevatte informatie is wat belanghebben-

den als aandeelhouders, banken en werknemers nodig hebben 

om periodiek te kunnen begrijpen waar de organisatie staat. 

Op basis hiervan kunnen zij gezamenlijk met het bestuur van 

de organisatie bepalen of de beschikbare middelen juist wor-

den ingezet, de juiste beslissingen zijn genomen en of er op 

bepaalde punten moet worden bijgestuurd. 

In dit artikel geven we een antwoord op twee vragen:

 ~ Wat is op strategisch niveau relevante informatie? 

 ~  Hoe kan deze informatie zodanig in een systeem worden 

vastgelegd, dat deze een betrouwbare basis vormt voor de 

periodieke managementrapportage?

Op de vraag wat op strategisch niveau relevante informatie is, 

bestaat geen eenduidig antwoord. Het definiëren van de rele-

vante stuurinformatie is een van de grootste uitdagingen van 

de CFO. Van hem wordt niet alleen verwacht dat hij het voor-

touw neemt in het definiëren van de informatiebehoefte, maar 

ook dat hij deze informatie tijdig en op een betrouwbare wijze 

verzamelt en consolideert. In de praktijk blijkt een groot deel 

van de CFO’s met dit performance-managementproces te 

worstelen. Hoe maakt hij een keuze uit de enorme hoeveel-

heid data die binnen de organisatie beschikbaar is, en wat 

heeft hij nodig om deze data als informatie ‘te vangen’ in een 

robuuste managementrapportage? 

De managementrapportage bevat informatie die het bestuur 

nodig heeft om beslissingen te nemen. Onder deze, nogal 

ruime, definitie valt elke vorm van informatie die door het 

bestuur wordt gebruikt. Wij beperken ons tot de informatie 

die nodig is op strategisch niveau. Binnen wat grotere, vaak 

internationaal opererende organisaties wordt hier meestal de 

informatie bedoeld die het bestuur gebruikt op het hoofd-

kantoor. In de literatuur heet dit ook wel the office of the 
CEO.

Performance-managementsysteem

Technologie zit in het hart van een goed werkend perfor-

mance-managementproces. Een jaar of tien geleden noemde 

men deze technologie vaak het ‘consolidatiesysteem’. Alhoewel 

‘If  you are  not  measur ing it ,  you cannot  improve it ’

VAN STRATEGIE NAAR EXECUTIE
Het management van een organisatie kan geen besluiten nemen zonder goede informatievoorziening. 
Groeit een organisatie, dan groeit ook de behoefte aan een betrouwbaar informatiesysteem. Daarbij is de 
technologie volgens de auteurs niet meer dan een middel. Veel belangrijker is dat de strategische thema’s en 
de bijbehorende prestatie-indicatoren duidelijk zijn en dat deze informatie de basis vormt voor periodieke 
managementrapportages.

D O O R  M A R K  D E  H A A S  E N  C A S P E R  VA N  L E E U W E N

Het definiëren van de relevante stuur-

informatie is een van de grootste uit-

dagingen van de CFO
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de huidige generatie consolidatiesystemen nog steeds uitste-
kend geschikt zijn om te consolideren (denk bijvoorbeeld aan 
systemen als Oracle Hyperion Financial Management, SAP 
BPC/SAP Financial Consolidation, IBM Cognos en Tagetik 
CPM), kunnen ze (uiteraard mits zo ingericht) nog zo veel 
meer. De gangbare benaming voor een dergelijk systeem is 
dan ook performance-managementsysteem. 
In dit artikel behandelen we de eerste drie fasen van het im-
plementeren van een performance-managementsysteem:

 ~  het verduidelijken van de strategie en strategische thema’s;
 ~  het identificeren van de belangrijkste strategische prestatie-
indicatoren;

 ~  het bepalen van de inrichting van het performance-ma-
nagementsysteem, om de juiste informatie voor het ma-
nagementrapport (inclusief de financiële informatie uit het 
grootboek) naar boven te halen.

De fasen die hierop volgen hebben betrekking op het in ge-
bruik nemen van het performance-managementsysteem: 
het proces waarin de managementrapportage wordt gekop-

peld aan de strategie en de operationele plannen. In deze 
fase wordt veel aandacht gegeven aan het meten van de af-
gesproken targets, de effectiviteit van de operatie en het 
identificeren van kostenefficiënties en margeverbetermo-
gelijkheden. 

De eerste stap bestaat echter uit het vertalen van de strategie 
in thema’s en doelstellingen. Als deze doelstellingen concreet 
genoeg zijn, kunnen we hieruit vaak zogenaamde strategische 
prestatie-indicatoren distilleren. 

Begin bij strategie
Elke organisatie heeft een strategie of een doel. De meeste or-
ganisaties hebben als doel op lange termijn te overleven. Om 

Figuur 1 

De feedbackcirkel tussen strategie en operatie (vereenvoudiging naar Kaplan en Norton (2008). Het originele ‘managementsysteemmo-

del’ van Kaplan en Norton bevat bijna dubbel zo veel ‘blokken’; strategie is bijvoorbeeld onderverdeeld in develop the strategy en plan 

the strategy enz.)

Om groei te realiseren is een strategie 

nodig die zich hier expliciet op richt
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te overleven zijn ze afhankelijk van een positieve vrije kas-

stroom. Een vrije kasstroom wordt voornamelijk gedreven 

door winstgevende operationele activiteiten en een effectief 

werkkapitaalbeheer; het aantrekken van financiering of het 

desinvesteren van bedrijfsonderdelen dragen immers niet bij 

aan de overleving van de organisatie op de lange termijn. 

Een kastroomoverzicht bestaat grofweg uit drie elementen: de 

kasstroom uit gewone bedrijfsvoering, de investerings- en 

desinvesteringsactiviteiten en de financieringsactiviteiten. Een 

positieve kasstroom uit gewone bedrijfsvoering op de lange 

termijn is een belangrijke indicator voor de financiële gezond-

heid van een organisatie.

Efficiënt voorraadbeheer, tijdige ontvangst van de omzet en een 

goede planning van de betaling van de kosten bepalen een effec-

tief werkkapitaalbeheer en daarbij een optimale vrije kasstroom.

Als overleven de enige doelstelling is van de organisatie, 

maakt dit het implementeren van een performance-manage-

mentsysteem relatief eenvoudig. Een goed geconsolideerde 

balans, resultatenrekening en een kasstroomoverzicht vol-

doen. Maar vaak willen de aandeelhouders een groeiend ren-

dement op hun geïnvesteerd vermogen en willen medewer-

kers werken in een efficiënte organisatie zonder bureaucratie, 

maar met innovatieve producten en tevreden klanten. Dan is 

een strategie zuiver gericht op het voortbestaan van de orga-

nisatie niet voldoende. 

Om groei te realiseren is een strategie nodig die zich hier ex-

pliciet op richt. Met welke productportfolio kunnen we de 

concurrentie aan, welke mensen en middelen zijn nodig, en 

waar gaan we in investeren? Het bestuur maakt de strategi-

sche keuzes, organiseert de middelen en richt de processen 

zodanig in dat de doelen op een efficiënte manier worden ge-

realiseerd. 

Het performance-managementsysteem zorgt voor de feed-

backcirkel tussen de strategie en de uitvoering of executie van 

de strategie. Figuur 1 symboliseert deze feedbackcirkel. 

Als de rapportage een cruciaal onderdeel is in het realiseren 

van de strategie, dan zou je verwachten dat het bestuur perio-

diek, maar minimaal maandelijks toegang heeft tot een set re-

levante, actuele en betrouwbare informatie om daarop gefun-

deerd hun beslissingen te nemen, bij te sturen of de strategie 

te herzien. Bij startende en kleinere organisaties is dit vaak op 

een natuurlijke manier al het geval. Het bestuur (in deze fase 

over het algemeen nog de ondernemer) kent het bedrijf tot in 

de haarvaten en is op de hoogte van de voor hem relevante 

stuurvariabelen: wat gaat er goed en wat niet? Intuïtief sturen 

zij op zaken en problemen die ad hoc boven komen drijven. 

Naarmate de organisatie groeit, complexer en wellicht ook in-

ternationaler wordt ontstaat er meer behoefte aan structuur 

(zie ook figuur 2). Het implementeren van een performance-

managementsysteem wordt bij middelgrote of internationaal 

opererende organisaties bijna een noodzaak. Maar deze inves-

tering wordt vaak uitgesteld. Het bestuur houdt nogal eens 

vast aan de bestaande manier van werken. Hier is het oor-

spronkelijke succes immers op gebaseerd: harde detailkennis 

van de organisatie. Daarbij vraagt het opzetten van een goed 

performance-managementsysteem om kennis van de strate-

gie, de expliciet gemaakte strategische thema’s en een gedegen 

Figuur 2 

Kenmerken van het performance-managementsysteem en de organisatiegroeicurve 

Wanneer is het bedrijf ‘af’? 
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achtergrond in financiële, juridische, administratieve, fiscale 
en technologische aspecten. Een multidisciplinaire aanpak is 
derhalve onvermijdelijk, terwijl deze kennis binnen kleinere 
organisaties vaak niet aanwezig is. 

Identificeer strategische prestatie-indicatoren

Bij veel organisaties bestaat de managementrapportage voorna-
melijk uit een geconsolideerde resultatenrekening en balans. 
De ondernemingswaarde wordt echter bepaald door de netto 
contante waarde van de toekomstige vrije kasstromen. Dit 
maakt het van cruciaal belang dat het bestuur zich meer met de 
vrije kasstroom dan met het operationele resultaat bezighoudt. 
In de praktijk is het vaak precies andersom. De oorzaak is in de 
regel te vinden in het feit dat de ‘basale’ financiële informatie 
over verlies en winst en balans eenvoudig uit het grootboek ge-
haald kan worden en een kasstroomoverzicht niet. 
Regelmatig mist het bestuur ook relevante ‘overige informatie’ 
over bijvoorbeeld de leningsconvenanten, de winstgevendheid 
van de producten of diensten en klanten en de beheersing van 
het werkkapitaal. Als er al iets van deze strekking in het ma-
nagementrapport staat, ontbreekt vaak een duidelijk onder-
ling verband en een goede onderbouwing. 
Om erachter te komen welke informatie relevant is voor het 
bestuur, kan eenvoudigweg worden begonnen met te vragen 
wat de organisatie echt belangrijk vindt. Kaplan leert ons dat 

dit kan worden gedaan met behulp van strategy maps. Dit zijn 
in feite de strategische thema’s. Deze zijn vaak niet expliciet 
gemaakt en uitgewerkt in begrijpelijke documenten. Een mo-
gelijkheid is om met het bestuur over de ideale situatie te pra-
ten. Wanneer is het bedrijf ‘af ’? In andere woorden: wanneer 
is de strategie gerealiseerd? 

Een bestuurder van een projectenorganisatie filosofeerde bij-
voorbeeld over zijn ideale divisie (‘X’) als volgt: 
‘Divisie X heeft een uitstekende reputatie en groeit jaarlijks 
met dubbele cijfers. We zien maandelijks een mooie intake 
met aansprekende projecten voor solide klanten (A). Onze 

projecten zijn zeer risicogevoelig; als het fout gaat zijn de ver-
volgkosten zeer groot. Maar het management van deze divisie 
onderkent de belangrijkste risico’s en deze zijn zo veel als mo-
gelijk afgedekt in goed onderhandelde contracten (C). Marges 
liggen boven de X% (A). Het management geeft niet te veel 
uit aan overhead (C), waardoor er maand op maand een 

Strategisch thema Prestatie-indicator

A. Voorspelbare en beheers-
te groei

1.  Orderboek
2.  Omzet ontwikkeling t.o.v. 

concurrentie
3.  Omzet ‘tier 1’-klanten 
4.  Marketingbudget (tradeshows, 

website, enz.)
B Kwalitatief goede en in-

novatieve producten
1.  Kwaliteit en ontwikkeling en-

gineers
2.  Hoeveelheid klachten en ga-

rantiewerk
3.  Nieuwe producten
4.  Geregistreerde patenten

C Uitstekende proces- en 
risicobeheersing

1.  Risicomatrix en een afwijkin-
genrapportage

2.  Gerealiseerde marges
3.  Uiteenlopende operationele 

efficiencyratio’s

D Financieel ‘gezond’ 1.  Ontwikkeling werkkapitaalbe-
heersing

2.  Operationeel resultaat 
3.  Positieve kasstromen
4.  Rendement op geïnvesteerd 

vermogen

Voorbeeld uitwerking ‘A1. Orderboek’

Als beheerste en voorspelbare groei een strategisch thema is binnen 

deze projectenorganisatie, dan is de ontwikkeling van het orderboek 

een belangrijke indicator. Projecten hebben een lange doorlooptijd en 

vragen om een uitgebreide planning van mensen en middelen. Het 

orderboek geeft inzicht in de toekomstige bedrijfsdrukte. Vraag in een 

multidivisionele onderneming een businessunit naar ‘het orderboek’ 

en u krijgt waarschijnlijk veel data, maar geen informatie: ‘Ons order-

boek is momenteel 5 miljoen…’. Het is noodzakelijk om de term ‘or-

derboek’ verder te definiëren. Het orderboek mag bijvoorbeeld alleen 

de door de klant getekende orders bevatten; deze zijn immers hard. 

Verder zouden we maandelijks een aansluiting willen zien tussen het 

orderboek zoals vorige maand gerapporteerd, de in deze maand bin-

nengekomen orders, de omzet die in deze maand uit het orderboek is 

‘genomen’, en het daaruit resulterende orderboek per deze maand. Om 

inzicht te krijgen in de voorspelbaarheid van de omzet willen we ook 

weten wanneer de orders in het boek tot omzet gaan leiden, de zoge-

naamde fasering van het orderboek. Heeft een organisatie strategi-

sche focus op een bepaald type product of klant, dan willen we het 

orderboek opgesplitst zien naar deze producten en klanten.

Figuur 3 

Overzicht van strategische thema’s en daarbijbehorende prestatie-indicatoren

Het datamodel vormt de kern van het 

performance-managementsysteem
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operationeel resultaat wordt gerealiseerd van X% van de om-

zet…(A)! Engineering levert een innovatief ontwerp dat exact 

doet wat het moet doen (B) en er verandert na het aftekenen 

door de klant niets meer aan (C). Ondanks de rigoureuze pro-

jectkostenbeheersing zijn operationeel (planning, inkoop, 

projectmanagement, productie, installatie) de zaken zo strak 

georganiseerd dat de projecten bijna moeiteloos door de fa-

briek stromen (C). Klanten zijn zeer tevreden en zaken als  

liquidated damages of garantieclaims komen nauwelijks voor 

(B/C). Uiteraard wordt alles tijdig gefactureerd (D) en betaalt 

de klant zijn rekening binnen de afgesproken termijn. Omdat 

er geen overbodige voorraden zijn, aantrekkelijke miles-stone-

schema’s en geen overdue debiteuren kan het geld dat wordt 

verdiend, direct worden gestoken in bedrijfsinvesteringen, 

overnames of eventueel als dividend worden uitgekeerd aan 

het hoofdkantoor (D).’

(De hoofdletters die tussen haakjes in de tekst staan corres-

ponderen met de hieruit gedistilleerde strategische thema’s in 

figuur 3.)

Als de strategie helder is, is het afleiden van de prestatie-indi-

catoren geen complexe taak. Het zou binnen elk bestuur rela-

tief snel gedaan kunnen worden. Het is echter aan te raden dit 

in meerdere sessies te doen met verschillende belanghebben-

den, om zodoende een goede mix te zoeken tussen zaken die 

maandelijks of vaker moeten worden gemeten en zaken die 

eens per kwartaal of zelfs jaarlijks worden gemeten, zoals de 

ontwikkeling van de engineering-afdeling. 

Na het identificeren, selecteren en definiëren van de prestatie-

indicatoren zal het datamodel moeten worden opgebouwd. 

Het datamodel vormt de kern van het performance-manage-

mentsysteem. Vervolgens zal bij elk datapunt een betrouwba-

re informatiebron moeten worden gezocht. In het vervolg van 

dit artikel zullen we ons beperken tot de financiële indicato-

ren. Deze komen voor een belangrijk deel uit het grootboek. 

Bepaal inrichting performance-managementsysteem

Het is voor de ontwikkeling van een krachtig performance-

managementsysteem cruciaal dat de relaties tussen de onder-

linge prestatie-indicatoren volstrekt duidelijk worden ge-

maakt. Alleen op die manier is het mogelijk om de impact van 

de ene prestatie-indicator op de andere te signaleren, en de 

bijbehorende oorzaak-gevolgrelaties te begrijpen. Dergelijke 

oorzaak-gevolgrelaties gelden tussen de financiële prestatie-

indicatoren onderling, maar zeker ook tussen de financiële en 

niet-financiële indicatoren. Zo zal een hogere mate van opera-

tionele efficiency naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een 

hoger operationeel resultaat. Als deze relatie kan worden ge-

meten, kan er ook op worden gestuurd.

Een van de eerste beslissingen waarvoor de organisatie staat is 

of ze gebruik wil maken van een kasstroomoverzicht volgens 

de directe methode of de indirecte methode (zie ook figuur 

4). Hoewel de directe methode – waarbij de operationele kas-

stroom wordt verbijzonderd naar de relevante tegenpartij – 

gevoelsmatig de voorkeur heeft omdat deze op het eerste ge-

zicht meer informatie geeft, heeft de indirecte methode een 

aantal belangrijke voordelen. Doordat de indirecte methode 

wordt afgeleid uit de resultatenrekening en de balansmutaties 

hoeft er in principe weinig tot geen extra inspanning te wor-

den verricht om een indirect kasstroomoverzicht te rapporte-

ren. Daarnaast dwingt een indirect kasstroomoverzicht een 

bepaalde mate van kwaliteit en samenhang af tussen de gege-

vens uit de resultatenrekening en balansmutaties, aangezien 

er anders onbetrouwbare kasstroominformatie uit wordt afge-

leid. Tot slot geeft een indirect kasstroomoverzicht de lezer de 

garantie dat hij bepaalde transacties integraal in de resultaten-

rekening, balans en het kasstroomoverzicht terugvindt; zo’n 

garantie is bij de directe methode vrijwel niet te geven. Inves-

teringen in materiële vaste activa zouden bijvoorbeeld een-

duidig terug te vinden moeten zijn in de verloopstaat van ma-

teriële vaste activa en in de investeringskasstroom.

Figuur 4 

Kasstroom: directe methode versus indirecte methode

Directe methode Indirecte methode

Ontvangsten van klanten
Betalingen aan leveranciers
Betalingen aan personeel
Betalingen aan fiscus

Operationeel resultaat
Correctie voor 
 afschrijvingen
Mutaties netto   
werkkapitaal
Betalingen aan fiscus

Operationele kasstroom

Investeringen
Desinvesteringen
Dividendontvangsten
Renteontvangsten

Operationele kasstroom

Investeringen
Desinvesteringen
Dividendontvangsten
Renteontvangsten

Investeringskasstroom

Kapitaalsstortingen
Dividendbetalingen
Bankleningen
Rentebetalingen

Investeringskasstroom

Kapitaalsstortingen
Dividendbetalingen
Bankleningen
Rentebetalingen

Financieringskasstroom

Mutatie bankstand

Financieringskasstroom

Mutatie bankstand

Als de strategie helder is, is het aflei-

den van de prestatie-indicatoren 

geen complexe taak
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Een tweede belangrijke beslissing is hoe het bestuur kijkt naar 

de financiële informatie (zie ook figuur 5): volgens de externe 

standaarden zoals IFRS of volgens interne, financieel-analyti-

sche standaarden? 

Het systeem moet vanzelfsprekend beide standaarden volle-

dig kunnen ondersteunen, maar slechts een van beide kan 

dominant zijn voor de inrichting. Zo kan ervoor gekozen 

worden om de organisatie op de externe manier naar de ba-

lans te laten kijken. Dat betekent: langlopende en kortlopen-

de activa ten opzichte van eigen vermogen en langlopende en 

kortlopende passiva. Echter, het kan voor een goed begrip 

van het werkkapitaal, het rendement op het geïnvesteerd ver-

mogen en de financieringsstructuur veel waardevoller zijn 

om te kijken naar geïnvesteerd vermogen ten opzichte van de 

financiering.

Daarnaast moet een organisatie ervoor zorgen dat de niet-fi-

nanciële prestatie-indicatoren zo veel als mogelijk te koppe-

len zijn aan de bijbehorende financiële prestatie-indicatoren. 

Zo is het in een productie- of handelsorganisatie relevant om 

de afzet en de prijsontwikkelingen te begrijpen. De combina-

tie van deze twee moet te koppelen zijn aan de gerapporteer-

de omzet. In het gebruikte voorbeeld van een offshoreprojec-

tenorganisatie moet uit de analyse van het verloop van het 

orderboek de omzet die in de maand uit het orderboek is ‘ge-

nomen’ te koppelen zijn aan de gerapporteerde omzet in de 

IFRS-balans Financieel-analytische balans

Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Financiële vaste activa
Latente belastingen

Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Financiële vaste activa

Langlopende activa Netto latente belastingen (+/-)

Netto VPB-positie (+/-)

Handelsdebiteuren
Overige kortlopende activa
Vooruitbetaalde VPB
Bankstand
Kortlopende activa

Handelsdebiteuren
Overige kortlopende activa
Handelscrediteuren (-)
Overige kortlopende passiva (-)

NETTO WERKKAPITAAL

ACTIVA

Voorzieningen (-)

Eigen vermogen    ...waarvan langlopend

   ...waarvan kortlopend

Langlopende bankschulden

Langlopende voorzieningen GEÏNVESTEERD VERMOGEN

Latente belastingen

Langlopende passiva Eigen vermogen

Handelscrediteuren Bankschulden

Kortlopende bankschulden    ...waarvan langlopend

Kortlopende voorzieningen    ...waarvan kortlopend

Overige kortlopende passiva

Nog te betalen VPB Bankstand (-)

Kortlopende passiva NETTO BANKSCHULD

EIGEN VERMOGEN & PASSIVA FINANCIERING

Figuur 5

Balans: IFRS-presentatie versus financieel-analytische presentatie
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Performance-
management-

systeem

Financiële indicatoren Niet-financiële indicatoren

Interne standaarden

Budgettering en planning

Geconsolideerd

Externe standaarden

Periodieke rapportage

Vennootschappelijk

Figuur 6 

Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van een perfor-

mance-managementsysteem

resultatenrekening. Wanneer andere soorten omzet deze di-

recte koppeling verhinderen, is het zaak om de verschillende 

omzetsoorten individueel te administreren en te rapporteren.

Deze logische verbanden tussen de verschillende componen-

ten van het performance-managementsysteem geven op een 

natuurlijke manier een kwaliteitsimpuls aan de informatie. 

Maar ook onderdelen die op zichzelf staan moeten regelmatig 

op kwaliteit gecontroleerd worden. Zo zijn voor de verloop-

staten van de balans vele van dergelijke controles te onder-

kennen. Investeringen in materiële vaste activa dienen bij-

voorbeeld te allen tijde een toename te zijn; desinvesteringen 

een afname. En een desinvestering van een materieel vast ac-

tief kan nimmer leiden tot een lagere desinvestering van de 

aanschafwaarde dan van de gedesinvesteerde bijbehorende 

cumulatieve afschrijvingen.

Periodieke rapportageprocessen vs. budgetterings- en plan-

ningsprocessen

Het performance-managementsysteem dient naast de eer-

der besproken externe standaarden en interne, financieel-

analytische standaarden, ook rekening te houden met be-

staande fundamentele verschillen tussen het periodieke 

rapportageproces vanuit het grootboek enerzijds en de bud-

getterings- en planningsprocessen anderzijds. Bij het perio-

dieke rapportageproces wordt het grootboek gesloten en 

worden de resultatenrekening en de balans vanuit het 

grootboek ingelezen in het performance-managementsys-

teem. In combinatie met een analyse van de balansmutaties 

wordt vervolgens een indirect kasstroomoverzicht gegene-

reerd. Niet-financiële prestatie-indicatoren worden over het 

algemeen aansluitend handmatig gerapporteerd op basis 

van informatie uit de subsystemen. Bij de budgetterings- en 

planningsprocessen daarentegen, bestaat het startpunt juist 

vaak uit deze niet-financiële prestatie-indicatoren, zoals af-

zet, prijs, en orderboek. Op basis hiervan wordt een in-

schatting van de resultatenrekening gemaakt. Vervolgens 

dient de realisatie van de omzet en de kosten in het kas-

stroomoverzicht ingeschat te worden. Als sluitstuk kan  

dan de bijbehorende balans worden uitgerekend. De twee 

processen zijn dus fundamenteel verschillend, maar het 

performance-managementsysteem moet beide kunnen on-

dersteunen vanuit hetzelfde datamodel. Alleen zo kan er 

een relevante analyse worden gemaakt op de verschillen 

tussen werkelijke resultaten, rendementen en kasstromen 

en geplande resultaten, rendementen en kasstromen.

Tot slot dient het performance-managementsysteem reke-

ning te houden met vennootschappelijke informatie ener-

zijds en geconsolideerde informatie anderzijds (zie ook fi-

guur 6). Vennootschappelijke informatie wordt in de eigen 

functionele valuta en volgens de eigen lokale boekhoudre-

gels uit het grootboek gehaald of gebudgetteerd en gepland. 

Het systeem moet een verband kunnen aanbrengen tussen 

informatie volgens lokale boekhoudregels en informatie 

volgens de boekhoudregels van de organisatie (meestal 

IFRS). Daarnaast dienen koerstranslatie, eliminatie van on-

derlinge transacties, en vermogenseliminatie bij voorkeur 

volledig geautomatiseerd plaats te vinden, om de snelheid 

1. Afhankelijk van waar de organisatie staat op de PMS-groeicurve, 
kan soms het gebruik van Excel de voorkeur hebben, soms een 
eenvoudig consolidatiesysteem en soms een performance-ma-
nagementsysteem. Denk vooruit, zeker als de organisatie groeit, 
maar blijf realistisch. 

2. De juiste prestatie-indicatoren zijn belangrijk; maak hierin keu-
zes en versimpel waar mogelijk. De link met de strategie moet 
duidelijk zijn en er zijn verschillende eenvoudige manieren om 
dit expliciet te maken. 

3. Ontwikkel een ‘simpel’ datamodel met duidelijke definities en 
veel, heel veel geautomatiseerde validatiecontroles, in dit artikel 
ook wel ‘logische verbanden’ genoemd. Zorg altijd voor voldoende 
koppelingen met lokale data aan het corporate datamodel. Elimi-
neer elke vorm van handmatig werk. Dit voorkomt fouten, ver-
hoogt de kwaliteit van de data en daarmee de rapportagesnel-
heid.

4. Tijdigheid is belangrijk. Ongeveer vijf werkdagen in de nieuwe 
maand moet het maandrapport op het bureau van de CEO liggen. 
Als het langer duurt zitten er tekortkomingen in het proces. On-
derzoek en verhelp ze.

5. Standaardiseer en gebruik bestaande best practices. Op het vlak 
van accounting, externe verslaglegging en rapportage is er al 
heel veel gestandaardiseerd. Gebruik zo veel als mogelijk externe 
standaarden, ook voor interne doeleinden. Probeer te achterhalen 
wat door anderen reeds is bedacht en in de praktijk getest. Scha-
kel de hulp van consultants in en vraag rond in uw netwerk.

6. Documenteer het proces en zorg voor een vaste en heldere plan-
ning aangevuld met toegankelijke richtlijnen, procedures en 
handboeken. Dit voorkomt misverstanden over hoe het precies 
moet. 

7. Zorg intern voor adequate kennis van financieel management, 
consolidatie, accounting-richtlijnen, en fiscale en juridische as-
pecten van de onderneming. Investeer in uw eigen kennis en dat 
van uw mensen.

Zeven aandachtspunten voor een goed performance-manage-
mentsysteem 
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en accuratesse van de consolidatie te kunnen waarborgen. 
Daarbij moet de relevantie van het kasstroomoverzicht in-
tact blijven tijdens de consolidatie; er mogen, behalve uit 
hoofde van koerstranslatie en eliminatie van onderlinge 
transacties, geen andere mutaties aan het kasstroomover-
zicht plaatsvinden.

Vervolgstappen en conclusie

Op de vraag wat strategisch relevante informatie is en hoe 
deze informatie op een betrouwbare manier naar boven 
kan worden gehaald bestaat geen eenduidig antwoord. 
Maar bij elke groeiende organisatie wordt het belang van 
een performance-managementsysteem op enig moment 
evident. Het is verleidelijk om dan met de keuze van het 
systeem te beginnen, maar het management moet zich rea-
liseren dat technologie een middel is en nooit een doel op 
zich. Pas als de strategische thema’s, de bijbehorende pres-

tatie-indicatoren en de optimale inrichting van het perfor-
mance-managementsysteem duidelijk zijn, is het tijd om te 
gaan kijken welke technologie daar het best op aansluit. 
Technologie alleen leidt niet tot een verbetering van de 
managementinformatie en de manier waarop de organisa-
tie wordt aangestuurd: dat wordt bepaald door de kwaliteit 
en relevantie van de inrichting.
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