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De laatste jaren zijn ondernemingen van klein tot groot
druk doende geweest om hun prestatiemetings- en belo-
ningssystemen kritisch te beoordelen en grondig te wij-
zigen. Onder de noemer performance management wordt
gestreefd naar integrale systemen van prestatiemeting,
prestatiebeoordeling en prestatiebeloning, gericht op
het optimaliseren van de prestaties van de organisatie.
Wat is winst en hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen
dat ze winst blijven maken? Dat is waar het in essentie
om gaat bij het vraagstuk van performance manage-
ment.

Inleiding

Hoewel traditionele accountingmaatstaven belangrijk blij-
ven, is er sinds de publicatie van Relevance Lost (Johnson
& Kaplan, 1987) veel kritiek op deze maatstaven omdat
zij niet expliciet rekening houden met kapitaalkosten en
te veel worden beïnvloed door regels voor externe ver-
slaggeving. De experimenten met ‘nieuwe’ instrumenten
van performance management hebben tot doel de infor-
matievoorziening over de waarde van de onderneming te
verbeteren. Technieken als EVA® (Bouwens & Van Lent,
2002) en Value Based Management (Young & O’Byrne,
2000) pogen het aandeelhoudersperspectief binnen de
organisatie vorm te geven. Technieken als de Balanced
Scorecard (Kaplan & Norton, 2000) in combinatie met
herstructurering van de organisatie, onder de noemer

Business Process Redesign, pogen het inzicht te vergroten
in de causale relaties tussen leading en lagging indicato-
ren van economisch succes. In de praktijk betekent deze
laatste innovatie dat traditionele financiële maatstaven
worden aangevuld met niet-financiële prestatiemaatsta-
ven. Zo geldt in het algemeen dat deze technieken vooral
neerkomen op wijzigingen in de keuze, de definitie en
het gebruik van prestatiemaatstaven voor beoordeling en
beloning. Tabel 1 geeft een overzicht van het belang dat
aan deze verschillende technieken wordt gehecht.

Hoewel het eenvoudig lijkt om in te zien hoe de genoemde
technieken zouden kunnen bijdragen aan de doelstellin-
gen van performance management, blijkt dat het uitein-
delijke succes ervan sterk afhangt van de organisatorische
context waarin de technieken worden toegepast. Juist over

Tabel 1. Belangrijkste tools/technieken voor management accountants

volgens respondenten CIMA-onderzoek voor de periode 2000-2005.

Gebaseerd op Burns, Ezzamel & Scapens (2003).

Tools/techniques %

Budgets 76
Strategic management accounting 65
Variance analysis 62
Value added accounting 39
Activity-based costing 39
Total quality management 33
Balanced scorecard 31
Standard costing 26
Economic value added 24
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deze context is echter weinig bekend en daarmee ook
over de precieze manier waarop performance-manage-
mentsystemen worden ingevoerd en door wie, waarvoor
en door wie ze worden gebruikt en, in het algemeen,
welke factoren het succes ervan bepalen. Om op dit soort
vragen een antwoord te vinden hebben het Controllers

Instituut (CI), de Universiteit van Amsterdam en Univer-
siteit Nyenrode een onderzoeksproject gestart onder
Nederlandse controllers. Het onderzoek zal zich richten
op diverse aspecten van prestatiemeting en prestatiebelo-
ning en vooral op de organisatorische context waarin de
genoemde performance-managementsystemen worden
toegepast. Wat betreft dit laatste zal het onderzoek zich
richten op de rol van de controller in de implementatie,
het gebruik en het succes van deze systemen.

Ontwikkelingen in de rol van
de controller

De ontwikkeling van management-accountingtechnieken
raakt de controller en zijn of haar functioneren direct. In
de afgelopen jaren zijn er, buiten Nederland, enkele
onderzoeken verricht naar de huidige en toekomstige rol
van de controller, gericht op het vinden van trends in
deze rol. Volgens een onderzoek van het Chartered Insti-
tute of Management Accountants (CIMA) (Burns e.a.,
2003) beschouwt 73% van de management accountants
informatietechnologie als een voorname oorzaak van ver-
andering in de rol van de controller. Mogelijk zijn accoun-
tingtaken op zichzelf niet minder belangrijk geworden,
maar heeft de ontwikkeling van geïntegreerde accounting-
informatiesystemen (zoals Enterprise Resource Planning
(ERP)-systemen) deze wel vereenvoudigd en ‘automati-
scher’ gemaakt. 
Ongeveer hetzelfde percentage van de Amerikaanse onder-
nemingen verklaart dat managementaccountants werk-
zaam zijn in multidisciplinaire teams , waaruit mag blij-
ken dat controllers zich vaak door de technologische
ontwikkelingen weten los te maken uit de isolatie van de
accountingafdeling. Deze controllers worden dan gezien
als ‘business partner’ in plaats van als ‘calculator’ of, erger
nog, ‘bean counter’. De activiteiten van de controller laten
dan ook een verschuiving zien van traditionele accoun-
tingtaken – het verwerken van transacties, externe ver-
slaggeving en ‘financial control’ – naar activiteiten die
een centralere rol spelen binnen het gehele proces van
(strategisch) management. 

Meer dan 80% van de door het Institute of Management
Accountants (IMA) ondervraagde controllers geeft aan
dat zij in de toekomst meer tijd zullen spenderen aan het
interpreteren en analyseren van informatie, in plaats van
het genereren van gegevens, en aan betrokkenheid bij
het besluitvormingsproces in plaats van alleen aan de
voorbereiding daarvan. De belangrijkste vaardigheden voor
controllers, zo voorspelt het CIMA-onderzoek dat in het
Verenigd Koninkrijk is uitgevoerd, zijn dan ook analyti-
sche vaardigheden, kennis van informatietechnologie en
algemene kennis van de ‘business’ (Burns e.a., 2003). 
Hiertegenover wordt de gerichtheid op externe verslag-
geving – met een bijbehorende sterke focus op ‘winst’ –
gezien als een bedreiging voor de toekomst van de pro-
fessie en menen respondenten dat een oriëntatie op
waarde beter rekening houdt met de toekomstige presta-
ties. Deze trend zal zich ook in de toekomst vertalen in
een grotere nadruk op prestatiemeting, een sterkere nei-
ging tot kwantificering van bedrijfsprocessen en het
gebruik van een breder scala aan prestatiemaatstaven. In
het CIMA-onderzoek uit 2003 scoort prestatiemeting het
hoogst (58%) van alle taken die relevant zijn voor de
beroepsgroep van controllers, gevolgd door ‘financial
control’ (40%). Desalniettemin is er over de precieze rol

die de controller speelt bij het implementeren van presta-
tiemeetsystemen weinig bekend. Niet alleen is van belang
of de invloed van de controller op het prestatiemeet-
systeem groot of klein is, maar ook is de inhoud van de
rol waarschijnlijk van belang voor de effectiviteit ervan.
De rol van de controller kan variëren van ‘waakhond’ tot
‘management-consultant’ en zal tevens afhangen van de
vraag of de controller een staf- of lijnfunctionaris is, en al
dan niet een volwaardig lid van het managementteam. In
het algemeen zal worden getracht een relatie te vinden
tussen de rol en het functioneren van de controller en de
effectiviteit van performance-managementsystemen.

Ontwikkelingen in 
performance management

Hoewel de genoemde ontwikkeling van allerlei nieuwe
technieken heeft geleid tot brede adoptie ervan, moet op
basis van tabel 1 toch ook worden geconstateerd dat tra-
ditionele accountingmaatstaven en traditionele budgette-
ring dominante technieken blijven. Ondanks de claims

13

MCA Tijdschrift voor Organisaties in Control 2003

Het succes van de
technieken hangt af
van de context
waarin ze worden
toegepast

”
”

De rol van de
controller kan

variëren van
‘waakhond’ tot

‘management-
consultant’

”

”



van consultants over nieuwe technieken is onduidelijk
in hoeverre organisaties erin zijn geslaagd op elkaar afge-
stemde meet- en beloningssystemen te ontwikkelen, die
daadwerkelijk bijdragen tot het behalen van de doelen
van de organisatie. In de praktijk blijkt dat de effectiviteit
van deze innovatieve performance-managementtechnie-
ken afhankelijk is van het bijbehorende evaluatieproces
en het beloningssysteem en dat juist hier nogal eens
effecten optreden die de beoogde werking van de tech-
nieken verstoren. 

Een voorbeeld hiervan is te vinden in het onderzoek van
Heckman e.a. (1997) naar de effectiviteit van prestatie-
maatstaven in job training partnership act centers. Deze
centers waren opgericht om arbeidsongeschikten op te
leiden voor nieuwe functies en hun succes werd dan ook
gemeten aan de hand van het aantal arbeidsongeschikten
dat nieuw werk vond. Dit succes leidde bovendien tot
additionele middelen. Wat gebeurde laat zich raden. De
centers investeerden hun tijd met name in mensen die al
een hoge kans op de arbeidsmarkt maakten. Daarmee ging
men totaal voorbij aan het eigenlijke doel; het vergroten
van de arbeidsparticipatie van ‘echte’ arbeidsongeschik-
ten. Een ander voorbeeld betreft de invoering van een
EVA-variant binnen Sara Lee, waarbij één van de grote
zorgen van de Raad van Bestuur was dat managers des-
investeringen zouden entameren die ten koste van de
ondernemingswaarde zouden gaan. Dit was mede inge-
geven door het feit dat managersbonussen gebaseerd
zouden zijn op EVA-resultaten. Deze voorbeelden sugge-
reren dat er afstemming nodig is tussen beloning en
prestatiemaatstaf en dat er hoge kwaliteitseisen moeten
worden gesteld aan prestatiemaatstaven waaraan bonus-
sen of zelfs carrières gekoppeld zijn. Ondanks de claims
van diverse aanbieders van nieuwe technieken is ondui-
delijk in hoeverre organisaties er werkelijk in zijn geslaagd
op elkaar afgestemde meet- en beloningssystemen te ont-
wikkelen.

Stakeholders van het 
onderzoek

Het is voor professionals in de wetenschap, het onder-
wijs en beroepsorganisaties van groot belang ‘bij’ te blij-
ven op de relevante vakgebieden. Buitenlandse beroeps-
organisaties vergelijkbaar met het CI hebben hiertoe
recentelijk diverse grote onderzoeken verricht (zie hier-
boven), maar deze laten vele vragen onbeantwoord en

hoeven niet representatief te zijn voor de situatie in
Nederland. Het CI-onderzoek biedt controllers een beeld
van waar kansen liggen om de effectiviteit van het presta-
tiemetings- en beloningssysteem te verbeteren en maakt
het mogelijk de eigen situiatie in vergelijking met ande-
ren te evalueren. Het CI, als combinatie van het VRC en
Finad, heeft daarnaast de behoefte om door middel van
onderzoek de ontwikkelingen op het vakgebied actief te
volgen en te bouwen aan een eigen kennisbasis. Dit is
noodzakelijk voor zijn rol als actieve beschermer van het
RC-beeldmerk, zijn positie als kwaliteitswaarborger van
academisch onderwijs en zijn rol als evaluator van de
opleidingstrajecten tot RC met het oog op de eisen die de
veranderende praktijk daaraan stelt. Tevens zal de middels
dit onderzoek verworven kennis bijdragen aan de ont-
wikkeling van het curriculum van de controllersoplei-
dingen.
Zowel voor de praktijk als vanuit wetenschappelijk oog-
punt is de studie interessant, aangezien zij de gelegen-
heid biedt tot het verwerven van inzicht in factoren die
van invloed zijn op het ontwerp van een performance-
managementsysteem en in de effecten op besluitvorming
daarvan. Op dit moment is onbekend hoe bedrijven komen
tot een keuze voor een bepaald performance-manage-
mentsysteem, en waarom bepaalde performance-manage-

mentsystemen geschikter zijn voor sommige onderne-
mingen dan voor andere. Ook is niet bekend waarom en
wanneer de verschillende innovaties in performance
management succesvol zijn (Chenhall, 2003; Ittner &
Larcker, 1998, 2001; Hartmann, 2000). 

Het vervolg

De door middel van dit onderzoek verworven kennis zal
worden gedeeld met de leden van het VRC en Finad, die
binnen het CI verenigd zijn. Om dit doel te bereiken is
een grote medewerking van de leden nodig. Binnen enkele
weken zullen geselecteerde controllers uit grotere onder-
nemingen worden uitgenodigd voor deelname aan de
studie, die zal plaatsvinden door middel van een enquête
die zowel schriftelijk als via internet zal worden aange-
boden. Wij willen u van harte uitnodigen om aan het
onderzoek mee te werken, maar we rekenen er tevens op
dat u hierin hetzelfde belang heeft als het CI. U zult
hooguit een half uur van uw tijd hoeven te investeren en
u mag daarvan minstens eenzelfde rendement verwachten.
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Gezien de samenwerking met twee universiteiten mag u
tevens een grondige aanpak en betrouwbare resultaten
verwachten, die niet alleen een beeld schetsen van de
huidige, Nederlandse praktijk, maar tevens daarin verkla-
ringen vinden voor het succes of falen van de genoemde
systemen. In het najaar van 2003 zullen we de resultaten
van het onderzoek bekend maken. Dit zal onder andere
gebeuren via het blad MCA. Wij hopen van harte op uw
medewerking.
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