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STRATEGISCHE  
MANAGEMENT ACCOUNTING: 
WAT DOEN NEDERLANDSE 
ORGANISATIES?
In de voorgaande decennia is veel kritiek geuit op ‘conventionele’ management 

accounting praktijken als standaardkostprijscalculaties en budgettering. De kritiek 

heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe technieken en instrumenten die sa-

men bekend zijn onder de naam strategische management accounting (SMA). 

Maar van welke SMA-technieken maken Nederlandse organisaties nu gebruik?

Frank Verbeeten en Roland Speklé: Strate-
gische management accounting is in de afgelopen 
dertig jaar ontstaan als reactie op de kritiek op de ‘tra-
ditionele’ management accounting technieken. John-
son en Kaplan (1987) publiceerden eind jaren tachtig 
het boek Relevance lost: The rise and fall of manage-
ment accounting, waarin ze beargumenteerden dat 
management accounting te veel gericht zou zijn op de 
ondernemingen uit de industriële revolutie en weinig 
relevant was voor de huidige ondernemingen. De kri-
tiek leidde tot de ontwikkeling van een aantal nieuwe 
technieken op het gebied van kostenbeheersing, pres-
tatiemeting en strategische besluitvorming. Er is ech-
ter weinig empirisch materiaal bekend over het ge-
bruik van de diverse SMA-technieken. In dit artikel 
worden de resultaten van een inventariserend onder-
zoek naar het gebruik van SMA binnen Nederlandse 
organisaties gepresenteerd. 

Achtergrond
Strategie en informatie
De term ‘strategie’ wordt in de literatuur op ver-
schillende manieren gedefinieerd (Langfield-Smith, 
1997). Strategische besluiten worden op diverse 
plaatsen in de organisatie genomen en hebben be-
trekking op de langetermijnontwikkeling van de or-
ganisatie, de omvang van de activiteiten die de or-
ganisatie uitvoert, de structuur en capaciteiten van 
de organisatie in relatie tot de omgeving, de toewij-
zing van middelen en de verwachtingen van stake-
holders. De ondernemingsstrategie heeft te maken 
met de keuze van de bedrijfstakken waarin de orga-
nisatie opereert, de structuur en de financiering van 
de organisatie. De business unit strategie geeft weer 
op welke wijze de verschillende onderdelen van de 
organisatie zichzelf positioneren ten opzichte van 
hun concurrenten. 

De literatuur kent een aantal typeringen van de 
business unit strategie. Miles en Snow (1978) maken 
onderscheid naar defenders (beperkte productpor-
tefeuille, weinig innovatie), prospectors (ontwikke-
len van nieuwe markten en producten) en analyzers 
(combineren de sterke kanten van defenders en 
prospectors). Porter (1985) onderkent drie generieke 
strategiën: cost leadership (streven naar lage kos-
ten), differentiatie (leveren van producten en dien-
sten die gewaardeerd worden door klanten, zoals 
hoge kwaliteit, flexibiliteit, innovatie enzovoort) en 
focus (bedienen van een beperkt marktsegment met 
speciale behoeften dat niet wordt bediend door de 
concurrentie). Gupta en Govindarajan (1985) kijken 
naar de strategische missie van een business unit 
(build, hold, harvest en divest). De keuze van de 
strategische missie geeft de afruil aan tussen het 
vergroten van marktaandeel (build) en het maxima-
liseren van de kortetermijnwinst (harvest). 

Strategische management accounting
De term ‘strategische management accounting’ is 
voor het eerst door Simmonds (1981) gebruikt. Sim-
monds (1981) wilde benadrukken dat management 
accounting meer strategisch zou moeten zijn; daar-

Management accounting & control:

‘23% van de orga-
nisaties lijkt geen 
duidelijke strate-
gische prioriteiten 
te hebben’
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toe zou niet alleen naar de eigen prestaties (winst) 
over de afgelopen periode (maand, kwartaal) moe-
ten worden gekeken. Voor de strategische positie 
van de onderneming zijn juist de langetermijnpres-
taties van de onderneming van belang; dat vereist 
informatie die toekomstgericht is, die weergeeft hoe 
klanten, leveranciers en medewerkers naar de orga-
nisatie kijken en die proactief en niet-geprogram-
meerd beschikbaar wordt gesteld. Tabel 1 geeft weer 
wat de verschillen zijn tussen ‘traditionele’ en ‘stra-
tegische’ management accounting. 

Diverse auteurs (bijvoorbeeld Ittner e.a., 2003; 
Shank, 1989) stellen dat de inrichting van het ma-
nagement accounting systeem afhankelijk is van de 
strategische keuzes van de organisatie. Zo zouden 
cost leaders meer gebruik maken van kosteninfor-
matie, terwijl differentiators meer gebruik zouden 
maken van niet-financiële indicatoren die de effecti-
viteit van de strategie weer zouden geven. 

Methodologie
Om zicht te krijgen op het gebruik van SMA-technie-
ken binnen Nederlandse organisaties is in de RC-op-
leiding van Nyenrode Business Universiteit een en-
quête uitgezet. Doel van het survey was om in de 
colleges het gebruik van de verschillende SMA-tech-

nieken te kunnen bespreken. Van de 57 deelnemers 
aan het vak Management Accounting & Control in 
die opleiding heeft 54% op het survey gereageerd. 
Respondenten zijn afkomstig uit fabricageonderne-
mingen (21%), dienstverlening (55%, inclusief han-
delsondernemingen, communicatie en financiële 
dienstverlening) en de publieke sector (24%, inclusief 
sociale zekerheid, onderwijs en zorg). Ten opzichte 
van de CBS-gegevens zijn de resultaten vertekend 
richting de dienstverlenende sector; dit hangt samen 
met de instroom van studenten in de opleiding. 

Resultaten
Strategie
In eerste instantie is de respondenten gevraagd naar 
de strategische prioriteiten van hun organisatie. De 
strategische prioriteiten van de onderneming zijn 
gebaseerd op een vragenlijst van Ward en Duray 
(2000) en Chenhall (2005). Respondenten is ge-
vraagd om aan te geven in hoeverre bepaalde activi-
teiten van belang zijn om de concurrentiepositie te 
verbeteren; responses variëren van 1 (geen nadruk) 
tot 5 (extreme nadruk). Uit de vragenlijst zijn vier 
strategische prioriteiten afgeleid: 

 ~ Lage kosten (‘Low cost’; gemiddelde 3,69). Deze 
prioriteit was voor het grootste deel van de onder-

‘Traditionele’ management  
accounting

Strategische management  
accounting

Meest bruikbare manier om 
prestaties te analyseren

Producten, klanten, functies Diverse stappen binnen de waar-
deketen (klanten, leveranciers, 
activiteiten)

Focus van analyse Intern gericht Extern gericht

Toegevoegde waarde, marges 
over afgelopen periode

Toegevoegde waarde en marges 
zijn te beperkt, toekomstgerichte 
informatie van belang

Beperkte informatie over eigen 
prestaties 

Brede informatie over prestaties 
ten opzichte van concurrenten

Doel van analyse Score keeping, attention  
directing, problem solving

Alle 3 doelen van belang, maar 
ontwerp van management  
accounting systeem verschilt per 
strategie

Hoe kijken naar kosten en op-
brengsten?

Functie van volume: omzet is 
prijs maal aantal verkochte pro-
ducten, variabele en vaste kos-
ten, stapsgewijze kosten, ge-
mengde kosten

Kosten en opbrengsten zijn func-
tie van strategische keuzes die de 
uitnutting van ‘structural’ en ‘exe-
cutional’ cost drivers bepalen

Tabel 1. Karakteristieken van traditionele en strategische management accounting (gebaseerd op Lord, 2007)
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nemingen van belang. Elementen die binnen deze 
prioriteit belangrijk zijn, betreffen het verbeteren 
van operationele efficiency en het verlagen van de 
overheadkosten en de directe kosten. Over de 
groep heen is het streven naar lage kosten de be-
langrijkste strategische prioriteit voor alle organi-
saties.

 ~ Differentiatie. Deze strategische prioriteit is opge-
splitst naar drie afzonderlijke elementen:
Kwaliteitsstrategie (‘Quality’, gemiddelde 3,17), 
een strategie die zich richt op het leveren van pro-
ducten en diensten van hoge kwaliteit. Belangrij-
ke elementen betreffen proces- en productkwali-
teit.
Innovatiestrategie (‘Innovation’, gemiddelde 2,90) 
gericht op frequente introductie van nieuwe pro-
ducten. Belangrijke elementen zijn nieuwe pro-
duct- of dienstontwikkeling, R&D, frequentie in-
troductie van nieuwe producten en diensten. 
Merkstrategie merken (‘Brand’, gemiddelde  
score 2,63), een strategie die gericht is op het ‘uit-
nutten’ van sterke merken. Belangrijke onderdelen 
van deze strategie zijn het gebruik van adverten-
tiecampagnes, marktsegmentatie en het promo-
ten van het merk. Een merkstrategie is de minst 
belangrijke strategische prioriteit over alle orga-
nisaties heen. 

Opgemerkt kan worden dat organisaties verschil-
lende strategische prioriteiten tegelijkertijd kunnen 
benadrukken (zie ook Ittner e.a., 2003). Zo blijkt 
empirisch dat een merkstrategie vaak gekoppeld is 
aan innovatie (positieve correlatie, p<0.05), maar 
zich juist niet verhoudt tot een lagekostenstrategie 
(negatieve correlatie, p<0.05). Om de resultaten na-
der te analyseren, zijn de organisaties ingedeeld 
naar twee groepen per strategische prioriteit: de 
groep die de desbetreffende strategische prioriteit 
benadrukt (aanzienlijk hoger scoren dan het gemid-

delde, score 1) en degenen die dat niet doen (lager 
scoren dan het gemiddelde, score 0). Dat leidt tot de 
volgende verdeling: Low cost (48% van organisaties), 
Quality (26%), Innovation (29%) en Brand (26%). Er 
is een aantal organisaties die strategische prioritei-
ten combineert; er is daarnaast ook een groep orga-
nisaties die geen duidelijke strategische prioriteiten 
lijkt te hebben. Deze laatste groep wordt omschre-
ven als ‘Reactors’; deze groep omvat 23% van het 
aantal organisaties. 

In het volgende deel van het artikel wordt weergege-
ven welke SMA-technieken gebruikt worden en of dit 
gebruik al dan niet samenhangt met de verschillende 
strategische prioriteiten. Uitgangspunt voor deze 
analyse is dat verschillende strategische prioriteiten 
om verschillende SMA-technieken vragen. Binnen de 
SMA-technieken wordt onderscheid gemaakt naar 
costing, prestatiemeting, strategische besluitvorming 
en externe relaties (klanten en leveranciers). 

Costing
Binnen de SMA-costingtechnieken is gevraagd naar 
het gebruik van de volgende technieken (antwoord-
sleutel: 0 = niet aanwezig, 1 = nooit gebruikt, 5 = al-
tijd gebruikt):

 ~ Activitiy based costing (ABC), waarbij kosten van 
indirecte en ondersteunende activiteiten worden 
toegewezen op basis van op activiteiten gebaseer-
de cost drivers.

 ~ Total life cycle costing (TLC): de analyse van de 
kosten over de hele levenscyclus van het product 
(inclusief ontwerp, introductie, groei, volwassen-
heid, teruggang en afstoting van het product/de 
dienst).

 ~ Target costing: methode die tijdens de ontwerpfa-
se wordt gebruikt om, gegeven de marktprijs en 
de gewenste winstmarge, de maximale totale kos-
ten (voor productie, ontwerp, marketing enzo-
voort) van het product of de dienst in kaart te 
brengen. Het voortbrengingsproces moet dan zo-
danig worden ontworpen dat onder de maximale 
kosten kan worden geproduceerd.

 ~ Kaizen costing: nadruk op het verlagen van de 
kosten van de organisatie binnen het huidige pro-
ductie- of dienstverlenend proces.

 ~ Value chain costing: een op ABC gebaseerde me-
thode, waarin alle kosten worden toegewezen aan 
de verschillende fasen in het productie- of dienst-
verlenend proces. 

‘De bijdrage van 
SMA-costing-
technieken aan 
strategische kos-
tenbeheersing 
lijkt beperkt’
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Activity based costing

Total life-cycle costing

Target costing

Kaizen costing

Value chain costing

Total
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2,00

Innovation Brand Quality Costleader Reactor

Uit figuur 1 blijkt dat activity based costing (ABC, 
gemiddelde score 2,29) de meest gehanteerde SMA-
costingtechniek is. Ongeveer 75% van de organisa-
ties heeft de beschikking over ABC-data en onge-
veer 25% gebruikt ABC-data ‘vaak’ of ‘altijd’. De 
andere technieken worden veel minder gebruikt: va-
lue chain costing (1,47), target costing (1,37) en kai-
zen costing (1,19) worden enigszins gebruikt, terwijl 
TLC costing nauwelijks wordt gebruikt (0,83). Om 
deze scores van extra ‘reliëf ’ te voorzien: value chain 
costing is geheel afwezig bij 33% van de responden-
ten, terwijl 47% niet over TLC costing beschikt. 
Slechts 10% van de TLC costing gebruikers en 15% 
van de gebruikers van target costing maakt intensief 
gebruik van deze SMA-costingtechnieken. Deze cij-
fers suggereren dat de bijdrage van deze technieken 
aan strategische kostenbeheersing beperkt is. 

Daarnaast blijken er ook verschillen in het  
gebruik van SMA-costingtechnieken over de ver-
schillende strategische prioriteiten te zijn, hetgeen 
suggereert dat de toegevoegde waarde van deze 
technieken afhangt van strategische keuzes. Opval-
lend is dat de cost leader groep niet meer (of min-
der) gebruik maakt van SMA-costingtechnieken 

dan gemiddeld. Daarentegen maken ‘Brand organi-
saties’ meer dan gemiddeld gebruik van TLC  
costing, target costing en value chain costing (ver-
schillen significant, p<0.10); target costing wordt 
daarnaast veel gebruikt door Innovators, terwijl 
‘Quality organisaties’ meer gebruik maken van kai-
zen en value chain costing (p<0.10). 

Prestatiemaatstaven 
Respondenten is gevraagd naar het gebruik van de 
volgende niet-financiële prestatiemaatstaven 
(NFPM) binnen hun organisatie (antwoordsleutel: 0 
= niet aanwezig, 1 = nooit gebruikt, 5 = altijd ge-
bruikt):

 ~ Klant NFPM, zoals klanttevredenheid, klantbe-
houd en marktaandeel binnen klantsegmenten.

 ~ Operationele NFPM, zoals efficiency, tijdige leve-
ringen, defectmaatstaven en kwaliteitsmaatsta-
ven.

 ~ Niet-financiële prestatiemaatstaven op het gebied 
van nieuwe productontwikkeling (NPD), zoals 
het aantal nieuw ontwikkelde of nieuw gelanceer-
de producten of het bereiken van NPD-doelstel-
lingen.

Figuur 1. Gebruik van SMA-costingtechnieken
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 ~ Medewerker NFPM, zoals medewerkerstevreden-
heid, het behoud van medewerkers of het aantal 
trainingsuren voor medewerkers. 

Figuur 2 geeft de resultaten weer. Uit figuur 2 blijkt 
dat het gebruik van NFPM in het algemeen laag is, 
maar dat klanttevredenheidsmaatstaven (1,90), 
operationele maatstaven (1,90) en in mindere mate 
medewerkersmaatstaven (1,83) relatief het inten-
siefst gebruikt worden. Innovatiemaatstaven wor-
den minder gebruikt (1,30). Uit een nadere analyse 
van de onderliggende gegevens blijkt tevens dat 

40% van de organisaties niet de beschikking heeft 
over innovatiemaatstaven, terwijl de andere maat-
staven bij 23% (klantmaatstaven) tot 33% (operati-
onele maatstaven) van de organisaties geheel ont-
breken. 

Er zijn ook verschillen tussen organisaties met 
verschillende strategische prioriteiten. Organisaties 
die innovatie als strategische prioriteit hebben ge-
kozen, maken veel meer gebruik van niet-financiële 
prestatiemaatstaven. Daarentegen maken cost lea-
ders veel minder gebruik van de klantmaatstaven 
(verschillen significant op 10%). 

Strategische besluitvorming
In de literatuur (bijvoorbeeld Cadez en Guilding, 
2008) wordt aangegeven dat een aantal SMA-tech-
nieken de strategische besluitvorming kan onder-
steunen. Respondenten is gevraagd naar het gebruik 
van de volgende SMA-technieken binnen hun orga-
nisatie (antwoordsleutel: 0 = niet aanwezig, 1 = 
nooit gebruikt, 5 = altijd gebruikt):

 ~ Strategic costing: het gebruiken van kosteninfor-
matie, gebaseerd op strategische en marketingin-
zichten, om superieure strategieën met duurzaam 
concurrentievoordeel te ontwikkelen.

Figuur 2. Gebruik van SMA-prestatiemaatstaven 

‘Het gebruik van 
niet-financiële 
prestatiemaatsta-
ven is in het  
algemeen laag’
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 ~ Strategische prijsstelling: analyse van strategische 
factoren, zoals prijsreactie van de concurrent, 
marktgroei, schaalvoordelen en ervaring, bij het 
vaststellen van de prijs van de eigen producten en 
diensten.

 ~ Meten van merkwaarde: de waardering van een 
merk door het evalueren van factoren die de 
merksterkte bepalen, zoals product-/dienstleider-
schap, marktpositie, innovativiteit van de produc-
ten en diensten, ondersteuning van klanten en be-
scherming van het merk. 

Figuur 3 geeft de bevindingen weer. Uit figuur 3 blijkt 
dat strategische prijsstelling (1,93) en strategic costing 
(1,77) het meest gebruikt worden. Relatief weinig orga-
nisaties meten en monitoren hun merkwaarde op een 
frequente basis (1,13); 40% van de organisaties heeft 
niet de beschikking over merkwaardecijfers. Ook hier 
blijken weer significante verschillen tussen de strategi-
sche prioriteiten: zowel organisaties die innovatie als 
organisaties die het ‘uitnutten’ van sterke merken als 
strategische prioriteit hebben maken meer gebruik 
van zowel strategische prijsstelling als van het meten 
van merkwaarde (p<0.10).

Externe relaties
Een belangrijk issue binnen SMA is het verzamelen 

van informatie over de concurrent en over de klant. 
Respondenten is gevraagd naar het gebruik van de 
volgende SMA-technieken binnen hun organisatie 
(antwoordsleutel: 0 = niet aanwezig, 1 = nooit ge-
bruikt, 5 = altijd gebruikt):

 ~ Competitor cost assessment (kostenanalyse con-
current): regelmatig inschatten van de kosten per 
product of dienst van de concurrent.

 ~ Competitor position monitoring: analyse van de 
positie van concurrenten in de bedrijfstak door te 
kijken naar omzetontwikkeling, marktaandeel, 
volume, prijs en winstgevendheid van concurren-
ten om de marktstrategie van de concurrenten te 
kunnen identificeren.

 ~ Customer profitability analysis: analyse van de 
winstgevendheid van specifieke klanten of klant-
groepen, op basis van de kosten en opbrengsten die 
aan die klant(groep) kunnen worden toegewezen.

 ~ Customer lifetime value (CLV, klantwaarde): ana-
lyse van alle verwachte toekomstige omzet en 
kosten per klant, verdisconteerd tegen de huidige 
vermogenskostenvoet. 

Figuur 4 geeft de resultaten weer. Uit figuur 4 blijkt 
dat de meeste organisaties kijken naar de winstge-
vendheid van de huidige klanten (2,40) en de positie 
van concurrenten binnen de bedrijfstak (2,17). Ana-

Figuur 3. Gebruik van SMA-technieken voor strategische besluitvorming
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lyse van de kostenstructuur van de concurrent 
(1,47) en analyse van klantwaarde (1,23) worden 
veel minder gebruikt. Ook blijkt dat een aantal or-
ganisaties afziet van bepaalde informatie. Zo heeft 
ongeveer 25% (klantwinstgevendheid) tot 40% (kos-
tenanalyse concurrent) van de organisaties niet de 
beschikking over de desbetreffende gegevens. Ten 
slotte zijn er weinig (significante) verschillen tussen 
de strategische prioriteiten in het gebruik van de 
SMA-technieken.

Samenvatting en conclusies 
In dit artikel is inzicht gegeven in het gebruik van 
SMA-technieken binnen Nederlandse organisaties. 
Op basis van een enquête onder studenten van de 
RC-opleiding van Nyenrode Business Universiteit 
is geanalyseerd welke SMA-technieken in Neder-
landse organisaties worden gebruikt en welke min-
der of niet. Uit de analyse blijkt dat berekening van 
de winstgevendheid van klanten (customer profita-
bility analysis; 2,40), activity based costing (2,29) 
en het analyseren van de strategische positie van 
de concurrent (2,17) de meest gebruikte SMA-
technieken zijn. Daarentegen zijn total life cycle 
costing (1,13) en Kaizen costing (1,19) nauwelijks 
aangeslagen: meer dan 40% van de organisaties 
heeft niet de beschikking over deze SMA-technie-

ken. Een tweede groep SMA-technieken die nau-
welijks voet aan de grond lijkt te krijgen zijn de 
klant- en merkmaatstaven: het meten en sturen 
van merkwaarde (1,13) en het analyseren van de 
langetermijnwinstgevendheid van de klant (custo-
mer lifetime value, 1,13) worden nauwelijks ge-
bruikt binnen organisaties. De vraag is of de be-
treffende informatie niet aanwezig is (of te duur is 
om te verzamelen), of dat de SMA-technieken te 
weinig rendement opleveren (in termen van betere 
beslissingen). Onze inventarisatie kan geen ant-
woord geven op deze vraag.

Ook blijkt dat er verschillen zijn in het gebruik 
van SMA-technieken tussen organisaties met ver-
schillende strategische prioriteiten. Organisaties 
voor wie innovatie en/of het ‘uitnutten van sterke 
merken’ belangrijke strategische prioriteiten zijn, blij-
ken over het algemeen meer gebruik te maken van de 
SMA-technieken. Deze bevinding is consistent met 
de literatuur die stelt dat verschillende strategische 
prioriteiten leiden tot verschillende informatiebe-
hoeften (zie Ittner e.a., 2003; Shank, 1989), waarbij 
het kennelijk zo is dat innovatieve of sterk merkge-
dreven organisaties eerder worden geconfronteerd 
met bepaalde tekortkomingen van de ‘traditionele’ 
management accounting instrumenten. 

Figuur 4. Gebruik van SMA-technieken voor externe relaties



29MCA: juni 2014, nummer 3

ESAA  Erasmus School of Accounting & Assurance

Uitnodiging van de post-master opleiding
IT-Auditing & Advisory
Voor het symposium ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de opleiding, met 

als thema: IT-complexiteit en beheersing.

Sprekers zijn:
• Dr. Arno Nuijten RE: IT-complexiteit: een hernieuwde uitdaging voor de IT-auditor

• Dr. Jan Truijens: Complexiteit en Flexibiliteit: een eeuwige spanning

• Dr.ir. Nicoline Mulder: Een chaordische kijk op IT-projecten

• Prof.dr. Arco van de Ven RA: Complexiteit? Was het maar zo simpel!

• Prof.dr. Mark van Twist: Interessante lijnen voor onderzoek en praktijk

Datum: vrijdag 20 juni 2014
Aanvang: 13.30 uur

Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam

Voor meer informatie en aanmelding:
www.esaa.nl/itaa of neem contact op met Charo Garcia:

010-408 15 08 of esaa-itaa@ese.eur.nl

ESAA is een onderdeel van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam

 ~ Lord, B.R. (2007). Strategic management accounting. In: Hopper, T., Northcott, D. 

en Scapens, R. (eds.). (2007). Issues in management accounting. Pearson education.

 ~ Miles, R.W. en Snow, C.C. (1978). Organizational strategy, Structure, and Pro-

cess. New York: McGraw-Hill. 

 ~ Porter, M.E. (1985). Competitive advantage. New York: Free Press. 

 ~ Shank, J.K. (1989). Strategic cost management: new wine, or just new bottles. 

Journal of Management Accounting Research, 1(1), 47-65. 

 ~ Simmonds, K. (1981). Strategic management accounting. Management accoun-

ting (CIMA), 59, 26-29.

 ~ Ward, P.T. en Duray, R. (2000). Manufacturing strategy in context: environment, 

competitive strategy and manufacturing strategy. Journal of Operations Ma-

nagement, 18(2), 123-138.

Frank Verbeeten is hoogleraar Accounting aan Utrecht University 
School of Economics en verbonden aan de Universiteit van Am-
sterdam Business School. Roland Speklé is hoogleraar Manage-
ment Accounting & Control aan Nyenrode Business Universiteit.

Literatuur

 ~ Cadez, S. en Guilding, C. (2008). An exploratory investigation of an integrated 

contingency model of strategic management accounting. Accounting, Organiza-

tions and Society, 33(7), 836-863.

 ~ Chenhall, R.H. (2005). Integrative strategic performance measurement systems, 

strategic alignment of manufacturing, learning and strategic outcomes: an ex-

ploratory study. Accounting, Organizations and Society, 30(5), 395-422.

 ~ Govindarajan, V. en Gupta, A.K. (1985). Linking control systems to business 

unit strategy: impact on performance. Accounting, Organizations and Society, 

10(1), 51-66.

 ~ Ittner, C.D., Larcker, D.F. en Randall, T. (2003). Performance implications of 

strategic performance measurement in financial services firms. Accounting, 

Organizations and Society, 28(7), 715-741.

 ~ Johnson, H.T., en Kaplan, R.S. (1987). Relevance lost: The rise and fall of mana-

gerial accounting. Harvard Business School.

 ~ Langfield-Smith, K. (1997). Management control systems and strategy: a critical 

review. Accounting, organizations and society, 22(2), 207-232.


