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Aan het begin van dit jaar vroeg een manager me: ‘Bestaat er een kennisbasis die me informeert over 
hoe cost accounting bedrijven helpt investeringsbeslissingen te nemen?’ Ik kon niet anders dan stot-
terend uitbrengen dat zo’n basis ontbreekt. 

VAKGEBIED MANAGEMENT ACCOUN-
TING IS TOE AAN EEN STRATEGISCHE 
HERORIËNTATIE

Opinie:

tot mijn schande vaststellen dat er geen groot ac-

countingonderzoek meer is gedaan sedert de jaren 

negentig (!) dat ons helpt te begrijpen of target cos-

ting wordt gebruikt en zo ja, hoe dit wordt gebruikt. 

Ik moest echt naar organisatieboeken grijpen om 

daar enige informatie over te krijgen. Maar manage-

mentonderzoekers kunnen de link niet leggen naar 

accrurals om zich zo een meer geïnformeerd beeld 

te vormen over de toekomstige winstgevendheid. 

Maar pogingen doen ze wel (zie Mcgrath en MacMil-

len, 2009). Management-accountingonderzoekers 

hebben geen hand uitgestoken om beter te begrij-

pen welke informatie bedrijven inzetten om te beslui-

ten al of niet de bewegingen van de concurrent te 

volgen. Wie echter het werk van Clayton Christensen 

(2013) over disruptive innovation heeft gevolgd, weet 

dat alleen ondernemingen die adequaat reageren op 

innovatieve krachten in de markt overleven. 

Heeft management accounting een disruptive inno-

vation gemist? Wanneer was er ook al weer sprake 

van goede control? Juist, als we met redelijke ze-

kerheid kunnen beweren dat grote, onaangename 

gebeurtenssen de organisatie niet onverwacht zul-

len raken (Merchant, 1985, p. 10). Als we de marke-

ting- en de operations-researchliteratuur bekijken, 

dan weten zij meer te zeggen over welke klanten wel 

en niet te bedienen op basis van kosten dan ma-

nagement accountants. Ik geloof dat het vakgebied 

zelf toe is aan een strategische heroriëntatie.
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Jan Bouwens: Als ik naar onze belangrijkste we-

tenschappelijke journals kijk, is de aandacht voor 

cost accounting gering. Sowieso valt op dat in de 

topjournals management accounting niet hoog 

scoort. Het beste scoort Accounting Organizations 
and Society waarin 30 procent van de papers kwa-

lificeert als management accounting onderzoek, 

terwijl een derde van deze hoeveelheid aan beslis-

singsondersteuning wordt besteed. Het slechtst 

scoort de Journal of Accounting and Economics 

met 6 procent management-accountingonderwer-

pen, waarvan 1 procentpunt cost accounting.

In een recente studie laten Chang, Ittner en Paz 

(2013) zien dat controllers wereldwijd de verstrek-

king van beslissingsinformatie even belangrijk vin-

den als AO/BIV- en financial accounting gerelateer-

de thema’s. Tegelijkertijd zeggen die controllers 

effectief te zijn in de twee laatstgenoemde thema’s, 

terwijl cost accounting toch min of meer als stief-

kind door het leven moet gaan. De vraag is of dit 

een terechte gang van zaken is. Juist vanuit de 

praktijk wordt geroepen dat de controller zijn waar-

de laat zien als hij zijn beslissingsondersteunende 

rol invult (zie rapport van ICAEW, 2011). Tegelijkertijd 

stellen we vast dat controllers naar hun eigen inzicht 

in de praktijk te weinig bijdragen op dat gebied. 

De zaak wordt des te prangender als we ons con-

creet trachten voor te stellen waar de controller dan 

tekortschiet. Neem inderdaad de investeringsbeslis-

sing. Binnen Financial Statement Analysis leren we 

met behulp van accountinggegevens te begrijpen 

wat de waarde van een (reeks) bedrijf(sactiviteiten) 

is. Typisch proberen we dan een Residual Income of 

cashflow forecast te maken van drie tot vijf jaar en 

veronderstellen we dat de laatste winstprestatie 

zich met of zonder groeiveronderstelling tot in het 

oneindige herhaalt. Maar deze analyses richten zich 

typisch op bedrijfswaarderingen of overnames. Hoe 

gaan we te werk als we moeten overwegen te inves-

teren in vernieuwing? 

Stel je voor, je zit in telefonie en van de ene dag op 

de andere begeeft skype zich op de markt. Of je 

produceert auto’s en je ziet dat Tata een auto voor 

€ 1700 op de markt brengt. Hoe reageren we op 

deze ontwikkelingen? Moeten we reageren? Welke 

informatie gebruiken bedrijven om een geïnfor-

meerde beslissing te nemen? 

Ik hoop dat in elk geval een paar lezers nu de woor-

den target costing voor de geest komt. Maar ik moet 


