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Managementsamenvatting 

Crisis legt gaten in de managementinformatie bloot. Deze hoofdconclusie 
komt voort uit het onderzoek naar de effectiviteit van 
managementinformatie. Daarbij lag de focus op de meerwaarde van 
managementinformatie in economische onzekere tijden. Het onderzoek 
had als doel inzichtelijk te maken of een relatie bestaat tussen enerzijds 
de omgeving en de inrichting van een organisatie en anderzijds de 
gewenste managementinformatie. Daarnaast is onderzocht in welke 
mate het management in economische onzekere tijden andere eisen aan 
de informatievoorziening stelt (bijvoorbeeld op gebied van doorlooptijd 
en breedte). 
 
Managementinformatie biedt slechts beperkt houvast in 

turbulente tijden 

Overall komt uit het onderzoek naar voren dat de respondenten niet erg 
tevreden zijn over de managementinformatie (hierna MI). Ze geven 
gemiddeld een 6,2 als rapportcijfer. Op zich nog een voldoende, maar bij 
het doornemen van de resultaten blijkt dat vooral de respondenten op de 
toegevoegde waarde van managementinformatie zeer kritisch zijn. Een 
van de respondenten, die werkzaam is bij een beursgenoteerde 
onderneming, geeft aan dat ‘er financieel wordt gestuurd en andere 
aspecten niet aan bod komen’. 
 
De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn: 
A) Blik MI primair intern gericht en geeft weinig inzicht in relevante 

ontwikkelingen omgeving 
B) Risicomanagement staat nauwelijks op het netvlies 
C) Management heeft last van kwartaalcijferkoorts 
D) Tempo informatievoorziening blijft achter op wens management  
In het kort worden deze resultaten nader toegelicht.  
 
A) Blik MI primair intern gericht en geeft weinig inzicht in relevante 
ontwikkelingen omgeving 
Alhoewel de invloeden van buitenaf op organisaties steeds groter 
worden, blijft de rol van managementinformatie om deze invloeden 
inzichtelijk te maken zeer beperkt. Bij het signaleren van relevante 

ontwikkelingen in de omgeving zijn verschillende instrumenten 
beschikbaar. Daarbij kan een early warning system majeure 
veranderingen in de omgeving tijdig signaleren zodat de organisatie 
hiermee rekening kan houden. Andere instrumenten zijn stresstesten, 
simulaties en trendanalyses. 
 
Uit de resultaten komt naar voren dat ongeveer 1 op de 3 organisaties 
voor de korte termijn gebruik maakt van early warning systems. Voor de 
lange termijn maakt 21% van de respondenten gebruik van een 
dergelijke systeem. Ook andere instrumenten zoals simulaties en 
trendanalyses worden slechts in beperkte mate toegepast 
(respectievelijk 22% en 50%). Het resultaat kan zijn dat het 
management door veranderende omgevingsfactoren (denk bijvoorbeeld 
aan het volgen van de kredietwaardigheid van debiteuren middels 
ratings) verrast wordt. Hierdoor wordt het management vooral in de rol 
van het brandjes blussen gedrukt en minder/niet in het tijdig treffen van 
maatregelen.  

 
Figuur 1: Hoofdconclusies onderzoek 
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B) Risicomanagement staat nauwelijks op het netvlies 
In brede zin valt op dat organisaties slechts beperkt inzicht hebben in de 
risico’s van de eigen organisatie. Een goed instrument voor een actueel 
inzicht in de risico’s en prestaties zijn o.a. proces- en risicodashboards. 
In het onderzoek beschikt 1 op de 2 organisaties over een dergelijk 
instrument. De respondenten geven veelal aan dat de focus van 
risicomanagement zich toespitst op de financiële risico’s. In dat kader 
monitort het management ook de opvolging van de afgesproken 
verbetermaatregelen. Voor de lange termijn krijgt beheersing zeer 
beperkt aandacht. Het toepassen van simulaties (21%) en/of 
scenarioplanning (38%) is zeker niet vanzelfsprekend.  
 
Overigens heeft de economische crisis wel een impuls gegeven aan het 
meer beheersen van de bedrijfsresultaten. Het individu moet zich meer 
verantwoorden voor zijn bijdrage aan de organisatie. 
 
Als mogelijke verklaring voor het feit dat risicomanagement geen 
automatisme is, wordt ook wel het cultuuraspect benoemd. Management 
moet open staan om te praten over risico’s en hoe daarmee om te gaan. 
Een directeur van een overheidsorganisatie gaf aan dat het benoemen 
van risico’s soms ook als zwakte van het management wordt gezien.  
 
Uiteraard is de vraag wat het (mogelijke) gevolg is van de conclusie dat 
het management zo weinig aandacht heeft voor de beheersing van 
risico’s. Belangrijkste consequentie is dat het management ook in deze 
situatie door de veranderende omstandigheden kan worden verrast. 
Verschil met de voorgaande constatering is dat in deze situatie het 
management zelf de ‘problemen’ (deels) had kunnen voorkomen. 
Immers door strakker te sturen op risico’s (bijvoorbeeld risicoprofielen), 
kunnen tijdig voldoende waarborgen worden getroffen (bijvoorbeeld 
aanhouden van buffers) om eventuele risico’s te beheersen. De ervaring 
leert dat management bij optreden van de risico’s veelal direct in de 
control rol schiet. Oftewel ze duiken zelf diep in de operatie en nemen de 
touwtjes strak in handen. Sterk risicomijdend opereren is dan het devies. 
Of dit altijd even productief is, is daarbij wel de vraag. 
 
 

C) Management heeft last van kwartaalcijferkoorts 
Het overgrote deel van de organisaties richt zich sterk op de korte 
termijn. Daarbij ligt de primaire focus bij financiën, de rest is bijzaak. 
Aandacht voor meerjarige ontwikkelingen is zeer beperkt. Opmerkelijk is 
dat organisaties relatief weinig aandacht geven aan het inzichtelijk 
maken van middellange termijn kansen. Zo vindt het volgen van 
meerjaren (strategische) programma’s slechts bij 1 op de 3 onderzochte 
organisaties plaats en is het innovatief vermogen bij 1 op de 5 deze 
organisaties in beeld. Ook het volgen van de realisatie van een 
businesscase is geen automatisme. Wellicht ziet het management de 
businesscase vooral als onderdeel van de investeringsbeslissing. Wat de 
investering daadwerkelijk oplevert, is blijkbaar niet interessant. Daarbij 
opgeteld dat bij vormgeving van een businesscase nog wel eens naar de 
gewenste uitkomst wordt toegerekend, is achteraf niet of nauwelijks te 
constateren of de organisatie de juiste beslissing heeft genomen. 
 
D) Tempo informatievoorziening blijft achter op wens management  
Uit het onderzoek komt naar voren dat ongeveer 50% van de 
respondenten ontevreden is over de kwaliteit en het proces rondom de 
informatievoorziening. De respondenten die ontevreden zijn over de 
kwaliteit van de managementinformatie geven de volgende 
onderbouwing: 
o Informatie geeft onvoldoende inzicht in de realisatie van onze 

doelstellingen (29%) 
o Informatie geeft geen inzicht in strategische kansen (46%) 
 
Verder valt met name op dat het omgaan met veranderende 
omstandigheden door het merendeel van de respondenten als 
onvoldoende wordt gekwalificeerd. Dit heeft zowel betrekking op het 
anticiperend vermogen van de informatievoorziening op de vragen van 
het management (39%) als ook het flexibel omgaan met veranderende 
vraagstelling (32%). Andere kanttekeningen die bij de 
informatievoorziening worden geplaatst zijn; 
o het proces is inefficiënt (teveel mensen bij betrokken) 
o informatievoorziening is te versnipperd. 
Overigens wordt daarbij ook de kanttekening geplaatst dat het 
management zijn vraag niet altijd duidelijk formuleert.  
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Verder blijkt dat 83% van de organisaties Access of Excel voor het 
vervaardigen van rapportages gebruikt. Daarbij wordt bij 42% dit naast 
een standaard pakket (BI en/ of ERP) gebruikt. Slechts 8% heeft 
voldoende aan een standaard BI-tool. Een van de respondenten die met 
SAP werkt geeft als verklaring dat mede door de sterke financiële 
oriëntatie van SAP, de noodzaak van aanvullende Exceltoepassingen 
versterkt wordt. 
 
Afsluitend 

De crisis heeft een aantal gaten in de managementinformatie bloot 
gelegd. De vraag is wat daarmee wordt gedaan. Op basis van de 
resultaten van het onderzoek zijn de volgende verbetermaatregelen voor 
te stellen:  
o Managementinformatie moet managers scherp houden 

Managementinformatie moet worden gebruikt om te sturen en 
management scherp te houden. Voorkomen moet worden dat 
managementinformatie niet meer verwordt dan een self fulfilling 
prophecy, die het beeld van het management (continu) bevestigt. De 
inzet van early warning systems en proces-/risicodashboard kunnen 
een belangrijke rol spelen om het management scherp te houden.  
 
Management moet daarbij ook een open blik richting de 
aangeleverde informatie hebben, waarbij de tegen het gevoel 
indruisende informatie niet mag worden genegeerd. Daarbij blijkt uit 
een ander onderzoek dat managers van bedrijven in crisissituaties 
negatieve signalen lange tijd negeren, totdat de signalen niet meer 
genegeerd kunnen worden1. Daarbij is het ook relevant dat het 
management voldoende wordt gechallenged over welke informatie 
nu nodig is. De invalshoek van buiten speelt daarin een cruciale rol.  

 
o Stem managementinformatie af op de dynamiek van de organisatie 

Door het inzichtelijk maken van de dynamiek in de omgeving, is het 
mogelijk een indicatie van de gewenste instrumenten op gebied van 
managementinformatie te bepalen. Met het confronteren van de 

                                                
1 Vrij naar Crisisproof, ondernemen in barre tijden. Robert J. Blom 

huidige situatie versus deze indicatie kan worden bepaald op welke 
punten nog eventuele blinde vlekken in de managementinformatie 
bestaan.  

 
o Deel de informatie 

Het delen van informatie heeft meerdere doelen. Ten eerste heeft dit 
tot gevolg dat dezelfde informatie bij elke betrokkene bekend is. Ten 
tweede kan ogenschijnlijk minder relevante informatie voor anderen 
waardevol zijn. Delen zorgt ook voor algemene betrokkenheid. Het 
delen kan bijdragen aan begrip voor genomen beslissingen. 
Aandachtspunt is daarbij wel dat managers geen informatieoverflow 
krijgen.  

 
o Maak managementinformatie vast aandachtspunt bij ontwikkelen 

nieuwe strategieën en/of producten 
Door bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën en/of producten 
managementinformatie een vast onderwerp te laten zijn van het 
ontwikkeltraject kunnen teleurstellingen worden voorkomen.  

 
o Maak risicomanagement vast onderdeel van agenda 

managementteam 
Succesvol risicomanagement is vooral ingegeven door het gesprek 
erover te voeren. Methodieken en tooling zijn voldoende beschikbaar 
om risicomanagement goed te ondersteunen. Belangrijkste winst ligt 
in het daadwerkelijk toepassen. Daarbij houdt risicomanagement het 
management ook scherp in welke risico’s bestaan en in welke mate 
deze beheerst moeten worden en/of gemitigeerd. Risicomanagement 
is daarmee dus niet alleen het domein van de financiële functie maar 
moet tot in de haarvaten van het management worden verankerd.  

 
o Kies een rapportagetool die aansluit bij de dynamiek 

Voor dynamische omgevingen geldt dat het opleveren van nieuwe 
rapportages en andere dwarsdoorsneden snel moeten worden 
aangeleverd. Dit betekent dat de rapportagetool op een eenvoudige 
wijze snel moet kunnen voorzien in de nieuwe behoefte.  
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Rijkman Groenink, voormalig voorzitter  
Raad van Bestuur ABN-AMRO 

“Groenink heeft zijn analyse snel klaar en daarbij geconcludeerd dat 
hij een paar grote fouten heeft gemaakt. Bij zijn aantreden in 2000 
rondom het project-Arrow is hij veel te euforisch geweest. Het was 
beter geweest rustig te wachten op de cijfers en dan een besluit te 
nemen over strategie van de bank, dan was die smadelijke draai 
terug niet nodig geweest.” Uit de analyse van Groenink bleek dat 
managementinformatie een cruciale rol speelde bij het ondergaan van 
De Bank. Het niet tijdig boven tafel krijgen van de juiste en 
betrouwbare data gaf bij het vormgeven van de strategie van ABN-
AMRO uiteindelijk de mogelijkheid de verkeerde keuzes te maken. De 
uitdaging ligt erin om het management voldoende te ondersteunen bij 
het maken van de goede keuzes. Managementinformatie is daarbij 
van wezenlijk belang.”  
Uit de Prooi, Jeroen Smit, 2008 
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1 Achtergrond 

In de huidige economische omstandigheden ligt bij het 
management de uitdaging om het verschil te maken. Welke 
keuzes moet het management maken om sterker uit onzekere 
economische tijden naar voren te komen? Om als manager de 
goede beslissingen te kunnen nemen, speelt management-
informatie een cruciale rol. Uit het citaat van Rijkman Groenink 
komt naar voren dat het nog wel eens schort aan de goede 
managementinformatie. Sterker nog naar zijn mening is het 
gebrek aan goede en betrouwbare managementinformatie één 
van de oorzaken voor het uiteindelijk falen van ‘De Bank’. Oftewel 
was met goede en betrouwbare managementinformatie de 
staatsteun van Є 30 miljard wellicht niet nodig geweest?  
 
Het onderzoek richtte zich op de vraag of managementinformatie 
het management wel voldoende houvast geeft bij het nemen van 
de juiste beslissingen in economische onzekere tijden.  

1.1 Wat is managementinformatie? 

Wat is nu goede managementinformatie? Deze vraag is buitengewoon 
moeilijk te beantwoorden. Daarbij is het succes ook sterk afhankelijk van 
de leiderschapstijl van het management. Elke manager heeft zijn eigen 
vragen. Ook de mate van detaillering en periodiciteit verschilt sterk. Wil 
bijvoorbeeld de ene manager dagelijks tot in detail actuele informatie 
beschikbaar hebben dan baseert een andere vergelijkbare manager zijn 
sturing op de ‘ blauwe ogen’ van zijn medewerkers.  
 
Het onderzoek hanteert als definitie voor managementinformatie: 
“De informatievoorziening van een organisatie is het geheel van mensen, 
middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van het 
management. De informatiebehoefte van een organisatie is drieledig: 
o Beheersing van de bedrijfsprocessen;  
o Besturingsinformatie, voor de besturing van de organisatie;  

o Verantwoordingsinformatie, informatie over verrichting en besturing. 
Daarbij ondersteunt de informatie de operationele, tactische en 
strategische behoeften van het management.” 

1.2 Vraagstelling onderzoek 

De vraag is in welke mate vragen van het management vergelijkbaar 
zijn, ongeacht de organisatie waarin ze werkzaam zijn. Veel organisaties 
zijn jaren terug reeds overgegaan naar Balanced Business Scorecard. 
Daarbij kan de indruk ontstaan dat de vragen van het management 
veelal gelijksoortig van aard zijn. Immers ze willen allemaal weten wat 
bijvoorbeeld de financiële situatie is en hoe het staat met de 
klanttevredenheid. Intrigerend is echter wat invloed heeft op de 
vraagstelling van het management. Welke rol speelt daarin bijvoorbeeld 
de omgeving. Ook de aard van de organisatie (bijvoorbeeld grootte van 
de organisatie, centraal/decentraal) is daarin bepalend. 
 
Het onderzoek richt zich op de volgende delen: 
1. Typering organisatie: In welke mate heeft de dynamiek van de 
omgeving en besturingsfilosofie van de organisatie impact op de 
managementinformatie? 
2. De 'wat' vraag: Aan welke informatie heeft het management nu vooral 
behoefte? 
3. De 'hoe' vraag: Op welke wijze ondersteunt de informatievoorziening 
het management? 
 
Naar bovenstaande vragen heeft Bisnez Management onderzoek gedaan. 
De resultaten daarvan zijn in dit rapport weergegeven. 
 

Disclaimer 

De onderzoekers zijn zich bewust dat het management bij het maken 
van strategische/tactische keuzes niet alleen van managementinformatie 
gebruik maakt. Ook bijvoorbeeld intuïtie, strategische keuzes en 
verantwoord nemen van risico’s/pakken van kansen kunnen daarin een 
rol spelen. Echter gegeven de rol die managementinformatie kan spelen, 
moet deze informatie wel de meeste toegevoegde waarde opleveren 
en/of waarde creëren. 
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Figuur 2: Aspecten omgeving en organisatie-inrichting 
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2 Het speelveld van de informatievoorziening 

Wat doe je als het buiten erg koud en glad is? Veel mensen trekken een 
dikke jas aan en rijden voorzichtiger dan normaal. Oftewel mensen 
houden rekening met de omgevingsfactoren (koud weer, glad wegdek) 
en passen hun gedrag daarop aan. De vraag is in welke mate houden 
organisaties ook rekening met hun omgeving. Hoe reageren ze op 
veranderingen in hun omgeving? Bijvoorbeeld als de verwachting is dat 
de economie krimpt, welke initiatieven neemt het management om daar 
succesvol op in te spelen? De ene ondernemer ziet zijn kans schoon om 
een bedrijf te kopen (bijvoorbeeld Spijker kocht Saab), terwijl het 
merendeel van de organisaties kostenbesparende maatregelen treft. De 
vraag is in welke mate managementinformatie in deze omstandigheden 
helpt om 1) tijdig te signaleren (bv. trendwatching, early warning 
systems), 2) het management te ondersteunen bij het nemen van de 
juiste (strategische) beslissingen (bv. simulatiemodellen, stresstesten) 
en 3) eventueel te volgen welke resultaten de genomen beslissingen 
opleveren (incl. beheersen risico’s).  
 
Het onderzoek heeft als doel om inzichtelijk te maken of een relatie 
bestaat tussen enerzijds de turbulentie van de omgeving en het type 
organisatie en anderzijds de gewenste managementinformatie. 
Daarnaast is ook onderzocht of een eventuele relatie ook consequenties 
heeft voor de informatievoorziening. In dit hoofdstuk worden 
bovenstaande onderdelen nader toegelicht. 

2.1 Typering organisatie 

Elke manager heeft behoefte aan enige vorm van 
managementinformatie. Daarbij leert de ervaring dat deze behoefte bij 
managers in vergelijkbare situaties weer verschillend kan zijn. Het 
binnen organisaties uniformeren van deze vragen is dan ook veelal een 
weerbarstig traject. Zeker bij het implementeren van een 
geautomatiseerd systeem blijkt dat het uitermate moeizaam is om 
succesvolle dashboards te ontwikkelen en te implementeren.  
 

De vraag is dan ook in welke mate een uniform model op gebied van 
managementinformatie mogelijk is. Naar onze mening is het mogelijk 
om op metaniveau hiervoor richting te geven. Op metaniveau wordt 
bedoeld het aangeven welke type informatie en/of instrumenten een 
manager nodig heeft. Het nader concretiseren ligt vervolgens bij de 
manager, die daar in samenwerking met informatiemanagement verder 
invulling aan geeft.  
 
Om te komen tot een meta-model is het van belang om inzichtelijk te 
maken wat bepalend is bij het vormgeven van de vraag van het 
management. Daarbij spelen twee elementen een wezenlijke rol, te 
weten omgeving en organisatie. In de volgende paragrafen worden deze 
twee onderdelen nader toegelicht. 

2.1.1 Omgeving 

Vertrekpunt van managementinformatie zijn bij het merendeel van de 
organisaties de vastgestelde doelstellingen (gebaseerd op de missie en 
visie). Veelal vindt een concretisering naar kritieke succesfactoren en 
prestatie-indicatoren2 plaats.  
 
Alhoewel hier inhoudelijk niets mis mee is, gaat het ook uit van de 
veronderstelling dat een organisatie zijn omgeving kan managen. De 
vraag is of dat terecht is. Sterker nog, is het niet erg naïef. Veel 
organisaties zijn sterk afhankelijk van economische omstandigheden. Ze 
‘surfen’ als het ware op de golven van de economie. In tijden van 
hoogconjunctuur durven ze grootschalige investeringen te doen en op 
moment van economische stilstand of zelfs krimp gaat vrijwel elke 
organisatie direct snijden in zijn kosten.  
 
Naast de economische invloeden kunnen ook de ontwikkelingen en 
beeldvorming in de maatschappij een enorme impact hebben op een 
organisatie. Berucht is de anekdote van het biermerk Buckler3 dat na 
enkele grappen in een oudejaarsconference vrijwel niet meer werd 
verkocht. Ook autofabrikanten van grote SUV’s (bv. Hummer) waren in 

                                                
2 Conform de aanpak van de Balanced Business Scorecard (Robert R. Kaplan). 
3 Een alcoholvrij biertje van Heineken. 
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enkele jaren door de tendens van duurzaamheid en milieu snel tot lage 
verkoopcijfers veroordeeld. Kortom organisaties staan midden in een 
maatschappij en zijn ook sterk afhankelijk van omgevingsinvloeden. De 
vraag is in welke mate deze relevante omgevingsaspecten op de 
managementdashboards terugkomen. 
 
Naar onze mening is het succes van de organisatie dus ook mede 
afhankelijk van hoe met ontwikkelingen en kansen in de omgeving wordt 
omgegaan. Je moet weten wat in je directe en indirecte omgeving nu en 
in de toekomst speelt. Hierdoor kun je daar tijdig op inspringen. Dit 
betekent niet dat je gebeurtenissen kunt voorkomen, maar wel dat je er 
beter op bent voorbereid. Een van de lessen van de crisis is volgens Nout 
Wellink4 de onvoorspelbaarheid van gebeurtenissen. Hoe voorkom je dat 
een crisis alle buffers wegslaat en tot staatssteun noodzaakt? Volgens 
hem zijn stress testen daarbij van cruciaal belang. 
 
Uiteraard kan de dynamiek in de omgeving van organisaties verschillen. 
Zelfs in tijd kan dat nog veranderen. Bijvoorbeeld in 2006 was de 
omgeving van banken een stuk ‘stabieler’ dan in 2008 en 2009. De 
vraag is daarbij wel wat de mate van dynamiek van de omgeving 
bepaalt.  
 
Volberda5 heeft in het kader van zijn promotie onderzoek gedaan naar 
omgevingsfactoren die van belang zijn voor een organisatie. Hij kwam 
op o.a. de volgende elementen: 
o Dynamiek: wisselingen in de omgeving. Dit heeft enerzijds te maken 

met de omvang van de verandering en anderzijds de frequentie. 
Bijvoorbeeld het doorvoeren van een nieuwe wet op gebied van de 
AOW (langer doorwerken) heeft voor de Sociale Verzekeringsbank 
een grote impact maar de frequentie (eens in de zoveel jaren) is 
laag. Ander voorbeeld is dat in de verzekeringsbranche de loyaliteit 
van klanten sterk is afgenomen. Mensen switchen eenvoudig van 
verzekeringen. De impact van het switchen van verzekeringsnemers 
is klein, maar de frequentie kan hoog zijn.  

                                                
4  Uit speech Nout Wellink, Accountantsdag 2009 
5  De flexibele omgeving, strategieën voor succesvol concurreren, 2004 

o Complexiteit: dit heeft vooral in belangrijke mate ook te maken met 
de heterogeniteit van de organisatie. Bijvoorbeeld heeft de 
organisatie een breed scala aan gespecialiseerde producten of voert 
een organisatie slechts enkele standaardproducten. Ook de 
diversiteit in de omgeving (bijvoorbeeld onderkennen van sterk 
verschillende klantgroepen) is daarbij van belang. Ter illustratie: een 
groot handelshuis voert een beperkt aantal producten (o.a. tarwe, 
gerst). Deze producten verkopen ze aan veel internationale klanten 
(waaronder ook veel overheden), welke in wisselende economische 
omstandigheden verkeren. De complexiteit is enerzijds beperkt door 
het kleine en overzichtelijke aantal producten. De complexiteit neemt 
daarentegen weer toe door de grote hoeveelheid internationale 
klanten. 

o Onvoorspelbaarheid: dit betreft de mate waarin een verandering in 
de omgeving te voorspellen is. Bijvoorbeeld Rijkswaterstaat kan met 
een redelijke betrouwbaarheid de ontwikkeling van het wegverkeer 
meerjarig prognosticeren en ook de consequenties voor het 
wegennet inschatten6. Daarentegen kunnen veel bedrijven veel 
lastiger inschattingen meerjarig maken, welke ontwikkelingen te 
verwachten zijn (bijvoorbeeld adviesbureaus). 

o Concurrentieverhoudingen: deze laatste richt zich meer op type 
markten waarin een organisatie zich begeeft. Een 
overheidsorganisatie mag normaliter uitgaan van een redelijk 
stabiele situatie. De taken van de Belastingdienst kunnen 
bijvoorbeeld niet door een andere organisatie worden overgenomen. 
Ook in de profitsector maakt het uit of je marktleider bent of niet.  

 
De bovenstaande factoren bepalen in samenhang uiteindelijk in welke 
mate de dynamiek in de omgeving hoog of laag is. 
 
 

                                                
6 Los van een kredietcrises welke -in ieder geval tijdelijk- tot het 
verminderen van files heeft geleid. 
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2.1.2 Organisatie 

Uiteraard is verder een belangrijk vertrekpunt voor het inrichten van de 
informatievoorziening hoe de organisatie is opgezet. Is deze sterk 
decentraal of juist een centraal gestuurd? Daarbij is ook de 
besturingsfilosofie relevant. Bijvoorbeeld het management van een 
Mediamarkt met vooral veel franchisenemers en ondernemerschap zo 
dichtbij mogelijk bij de markt belegd (focus ligt op resultatenrekening). 
Een sterk centraal geleide organisatie daarentegen zal juist meer inzicht 
willen hebben in de totstandkoming van producten en of dat aansluit 
binnen de corporate afspraken.  
 
Om nader inzicht in te krijgen in de inrichting van een organisatie zijn de 
volgende elementen van belang: 
o Identiteit: dit heeft vooral te maken in welke mate de organisatie 

een duidelijke identiteit heeft. Daarin speelt de omvang van de 
organisatie daar ook een grote rol in. Bij zeer grote organisaties 
bestaat veelal meer ruimte om in afzonderlijke businessunits een 
eigen identiteit te ontwikkelen dan bij kleine organisaties.  

o Leiderschap: uiteraard speelt het type leiderschap bij het vormgeven 
van managementinformatie een centrale rol. Daarbij kan de stijl 
variëren van instrueren, consulteren, participeren tot en met 
delegeren.  

o Ongeschreven regels: het laatste element zijn de ongeschreven 
regels, oftewel het informele gedrag van medewerkers en 
management. Bijvoorbeeld heerst er een krachtige discipline dat als 
de baas aangeeft wat er moet gebeuren iedereen gehoorzaamt of 
maakt elk individu zijn eigen keuzes? Ter illustratie: in een 
organisatie gaf de CFO aan dat als medewerkers niet met het 
risicodashboard gingen werken, ze een overzichtelijke carrière 
zouden krijgen (oftewel konden vertrekken).  

 
Uiteraard vertaalt de keuze van besturingsfilosofie zich ook direct door 
naar de harde kant van de organisatie-inrichting. Daarbij kan gedacht 
worden aan organisatiestructuur (bv. functionele versus divisievorm), 
procesinrichting (o.a. mate van standaardisatie) en beheerssystemen 
(taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden). 

2.1.3 Samenhang omgeving en organisatie 

Volberda richtte zijn onderzoek op de flexibiliteit van organisaties. 
Daarbij heeft hij nadrukkelijk gekeken naar de omgevingsturbulentie. 
Veronderstelling voor ons onderzoek is dat de mate van vereiste 
flexibiliteit ook consequenties heeft voor de eisen aan de 
managementinformatie. Oftewel een organisatie met veel 
omgevingsturbulentie zal grotere behoefte hebben aan dynamischer 
managementinformatie dan een organisatie met een redelijk stabiele 
omgeving. Zo zal de managementinformatie van een Sociale 
Verzekeringsbank minder fluctueren dan de managementinformatie van 
een financiële instelling.  
 
Daarbij kan flexibiliteit op meerdere aspecten betrekking hebben zoals; 
1) op de doorlooptijd van gevraagde informatie. Dit richt zich dan 

vooral op de snelheid dat bepaalde vragen van het management 
beantwoord kunnen worden. 

2) de diversiteit van de vragen van het management. De diversiteit 
kan zich vertalen in meer detailinformatie van bepaalde 
managementinformatie maar ook het verbreden van de 
managementinformatie. In een redelijk stabiele organisatie zullen 
vragen van het management nauwelijks onderhevig zijn aan 
verandering. In organisaties die sterk in beweging zijn, zal ook het 
management andere vragen kunnen stellen.  

3) naar de vraag aan welke instrumenten (bijvoorbeeld 
risicodashboards, early warningsystems, benchmarking) 
management behoefte heeft. Dit laatste onderdeel zal in paragraaf 
2.3. nader worden uitgewerkt. 
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2.2 Reikwijdte managementinformatie 

In de definitie managementinformatie komen twee duidelijke herkenbare 
elementen terug, te weten het besturen van de organisatie en het 
beheersen van de uitvoering. Daarnaast is ook een belangrijk 
onderscheid tussen korte en (middel)lange termijn. In het boek ‘ Het 
speelveld van de CFO’ zijn deze twee perspectieven als dilemma’s 
benoemd7.  
 
In het onderzoek is op dit model voortgebouwd waarbij vooral de nadruk 
is gelegd op de verschillende onderdelen van de managementinformatie. 
In het kort worden de vier kwadranten nader toegelicht. 

2.2.1 Beheersing korte termijn 

Bij beheersing is de focus gericht op de risico’s van de organisatie op 
korte termijn; zijn die voldoende ‘in de grip’. Het vertrekpunt is daarbij 
in welke mate het management op zijn netvlies heeft welke risico’s de 
organisatie loopt. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan risico’s 
op gebied van terugloop van de vraag naar de producten, de kwaliteit 
van de producten, de kwaliteit van toeleveranciers en de financiële 
gezondheid (bv. debiteurenrisico) van de organisatie. Methodieken op 
gebied van risicomanagement zijn o.a. COSO, Basel II/Solvency II, 
INK/EFQM en 6Sigma. Relevante instrumenten op gebied van 
managementinformatie die inzicht geven in mogelijke risico’s zijn: 
o Proces/risicodashboards 

Deze dashboards kunnen inzicht geven in welke mate de 
afgesproken prestaties ook daadwerkelijk worden geleverd en/of in 
de mogelijke risico’s die worden gelopen en de daarmee 
samenhangende beheersingsmaatregelen; 

o Interne controle en accountantscontrole 
Interne controle bestaat uit verbijzonderde controles gericht op het 
waarborgen van de betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering. 

                                                
7  Deze onderverdeling is mede gebaseerd op het dilemmamodel zoals uitgewerkt 

in ‘Het speelveld van de CFO’, Fred Conijn, Rob Uiterlinden, e.a. 

Accountantscontrole richt zich op de getrouwheid van de 
jaarrekening. 

o Early warning systems 
Systemen die erop gericht zijn om voor de korte termijn inzicht te 
hebben in mogelijke risico’s (bv. rating van debiteuren). 

o Stresstest 
Stresstesten helpen bij het toetsen van de robuustheid van de 
organisatie (bijvoorbeeld bij het bepalen van de gewenste omvang 
van het kapitaal voor onverwachte gebeurtenissen). Door het 
doorrekenen van een aantal extreme maar plausibele scenario’s kan 
worden bepaald welke impact veranderingen in de omgeving op de 
organisatie kunnen hebben. Ter illustratie: de Nederlandse bank past 
stresstesten toe om de vermogenspositie van de banken te 
beoordelen. Voor de kredietcrisis waren de onverwachte 
gebeurtenissen redelijk genuanceerd geformuleerd. Effect was dat 
daarmee ook de eisen aan de solvabiliteit van banken beperkt was.  

2.2.2 Beheersing (middel)lange termijn 

Hier ligt de focus op het voorspellen van de mogelijke resultaten. 
Oftewel het meerjarig vooruitkijken en mogelijke risico’s tijdig signaleren 
en eventuele beheersmaatregelen tijdig treffen. Relevante instrumenten 
die hiervoor kunnen worden ingezet, zijn: 
o Scenarioplanning 

Bij strategische besluiten het toetsen van mogelijke effecten in 
relatie tot strategische analyse. Ter illustratie: Shell heeft twee 
strategische analyses uitgevoerd, te weten Scramble en Blueprint. In 
deze scenario’s geeft Shell aan waar het met de energievoorziening 
in 2050 naar toe kan gaan. Bij strategische besluiten kunnen deze 
scenario’s als toetsinstrument worden gebruikt. 

o Simulaties 
Bij simulaties kunnen mogelijke strategische besluiten worden 
doorgerekend. Veelal worden deze berekeningen ook gebruikt bij 
businesscases om te zien wanneer een investering zich kan 
terugverdienen.  

 
Overigens kunnen ook voor de middellange termijn de instrumenten van 
early warning systems en stresstesten worden gebruikt.  
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2.2.3 Ontwikkeling korte termijn  

Op het gebied van de ontwikkeling wil het management inzicht hebben in 
het verbeterpotentieel van de organisatie voor de korte termijn. Voor de 
korte termijn maakt men veelal gebruik van de Balanced Business 
Scorecard. Dit instrument geeft inzicht in; 
o verleden, heden en toekomst; 
o financieel en niet-financiële indicatoren; 
o externe en interne indicatoren 
 
Aanvullend en/of ondersteunende instrumenten die ook worden 
toegepast voor de ontwikkeling voor de korte termijn zijn: 
o Kostprijsmodel 

Kostprijssystemen hebben vaak drie hoofdfuncties namelijk 1) het 
“prijzen” van de output (wat kost een product), 2) het beheersen 
van de productkosten (gaat het kosten wat we tevoren dachten) en 
3) het inzichtelijk maken van kostenreductiemogelijkheden (waar 
liggen besparingsmogelijkheden). 

o Procesanalyse/benchmarking 
Verschillende methodieken (bijvoorbeeld Six Sigma) kunnen 
behulpzaam zijn om processen verder te optimaliseren en prestaties 
te verbeteren. Daarbij is het ook mogelijk om te kijken hoe andere 
organisaties bij vergelijkbare processen presteren. 

o Budgettering 
Afhankelijk van het type activiteiten zal de budgettering zijn 
ingericht.  

 
Het geheel past veelal -uiteraard- in de planning en controlcyclus van de 
organisatie.  

2.2.4 Ontwikkeling (middel)lange termijn 

Belangrijke instrumenten voor het inzichtelijk maken van kansen op de 
(middel)lange termijn zijn onder andere: 
o Trendwatching 

Het -tijdig- onderkennen van belangrijke ontwikkelingen/kansen in 
de markten waar de organisatie actief is. Bijvoorbeeld signaleren hoe 
belangrijk het element duurzaamheid wordt in de markt. Zo was het 

een aantal jaren terug nog heel stoer om in een grote SUV (bv 
Hummer) te rijden. Nu is het maatschappelijk nauwelijks nog 
aanvaardbaar. Voor bedrijven is het uiteraard ook van wezenlijk 
belang om deze ontwikkelingen tijdig te signaleren. 

o Groeiscenario’s 
Deze scenario’s richten zich vooral op het inzichtelijk maken waar de 
belangrijkste kansen voor de organisatie in de markt liggen en ook 
bijvoorbeeld het signaleren van mogelijke fusies en/of 
overnamekandidaten.  

o Innovaties/strategische programma’s 
Organisaties ontwikkelen veelal ook lange termijn programma’s 
gericht op innovaties en/of doorontwikkeling van de organisatie. Om 
de resultaten daarvan te kunnen volgen, maken ze van te voren 
meetbare afspraken (bv. resultaten businesscase).  

2.3 Relatie omgeving op vraag managementinformatie 

Het vertrekpunt van het onderzoek is dat er een relatie bestaat tussen 
enerzijds de dynamiek van de omgeving en de organisatiefilosofie en 
anderzijds de vraag van het management. Overigens is het mogelijk dat 
binnen een organisatie door de grote diversiteit van markten en 
omgeving waar ze actief zijn, de dynamiek van de omgeving kan 
verschillen. Bijvoorbeeld een hypotheekafdeling binnen een bank zal een 
andere omgevingsdynamiek kennen dan de beleggingsafdeling van 
dezelfde bank.  
 
In deze paragraaf worden beide elementen met elkaar in samenhang 
gebracht. 
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2.3.1 Hoge dynamiek en decentraal aangestuurde organisatie  

Deze situatie kenmerkt zich door organisaties die continu met een 
veranderende omgeving worden geconfronteerd. Klanten stellen steeds 
hogere eisen aan de dienstverlening, sterke concurrentie zowel op 
kwaliteit als prijs, veranderingen zijn lastig te voorspellen. Daarbij is de 
organisatie sterk decentraal georganiseerd. Verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden liggen laag in de organisatie. Initiatieven op gebied van 
markt- en/of productontwikkeling vinden lokaal plaats. Nauwelijks is 
sprake van een labelgedachte binnen de organisatie. Een ieder richt zich 
alleen op de toegevoegde waarde voor zijn onderdeel. Deze organisaties 
zijn zeer flexibel en kunnen snel inspelen op veranderende 
omstandigheden. 
 
Managementinformatie richt zich vooral op: 
o Beperkte tijdshorizon (max. 6-12 maanden); 
o Sterke focus op ontwikkelen/verbeteren.  
o Beheersing vooral gericht op korte termijn operationele en financiële 

risico’s.  
o Behoefte wel om regelmatig aan de hand van een risicoprofiel te 

toetsen of de organisatie voldoende toekomstrobuust is 
(stresstesten) en om tijdig majeure ontwikkelingen in de omgeving 
te signaleren (early warningsystems). 

 
Deze organisaties zijn te vergelijken met een vloot aan zeilschepen. 
Voorbeelden van organisaties zijn advieskantoren en internetbedrijven. 

2.3.2 Hoge dynamiek, centraal aangestuurde organisaties  

Ook in deze situatie heeft de organisatie met een sterk veranderende 
omgeving te maken. Verschil met de voorgaande beschrijving ligt vooral 
in de wijze van aansturing van de organisatie. Deze is sterk centraal 
aangestuurd. Bijvoorbeeld afspraken over toestaan van bepaalde 
kredieten worden centraal genomen. Bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden zijn sterk centraal georganiseerd. Doordat de 
organisatie grotendeels centraal wordt aangestuurd, is de flexibiliteit 
beperkt. Het ondernemerschap laag in de organisatie is sterk ingeperkt. 

Investeringsbeslissingen worden veelal centraal genomen. Markt- of 
productontwikkelingen worden centraal aangestuurd. Hierdoor worden 
ook hogere eisen gesteld aan de interne beheersing van de organisatie. 
 
Managementinformatie richt zich vooral op: 
o Beperkte tijdshorizon (max. 9-18 maanden). Veel verder 

vooruitkijken heeft nauwelijks zin. 
o Sterke focus op ontwikkelen/verbeteren.  
o Beheersing vooral gericht op tijdig signaleren majeure veranderingen 

(early warningsystems) en risicoprofielen.  
o Voor de middellange termijn richt de beheersing zich op het 

beoordelen of de organisatie voldoende robuust is voor het opvangen 
van onverwachte gebeurtenissen (stresstests). 

o Beperkte aandacht voor scenarioplanning en simulatiemodellen. 
 
Deze organisaties zijn vergelijkbaar met een groot zeilschip dat op de 
wereldzeeën vaart. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn 
financiële instellingen. 

2.3.3 Lage/beperkte dynamiek omgeving, decentraal aangestuurde 
organisaties 

In deze situatie zijn veranderingen in de omgeving relatief beperkt. 
Veelal is er sprake van een redelijk stabiele marktsituatie. Toekomstige 
veranderingen zijn in het algemeen relatief goed te voorspellen. 
Ondernemerschap is zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Hierdoor 
kan voldoende rekening worden gehouden met lokale/regionale wensen 
van opdrachtgevers. 
 
Managementinformatie richt zich vooral op: 
o Middellange tijdshorizon (max. 1-3 jaar).  
o Zowel sterke focus op ontwikkelen/verbeteren voor korte als ook 

middellange termijn.  
o Beheersing gericht op korte en middellange termijn. Daarbij kan 

worden gedacht aan procescontrols en early warning systems voor 
de korte termijn en beperkte ‘what, if ..’ scenario’s 

o Beheersing vooral gericht op tijdig signaleren majeure veranderingen 
(early warningsystems).  



 

 
Resultaten onderzoek managementinformatie                                Bladzijde 18/42 
© Bisnez Management april 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Centraal Decentraal

Hoge 
dynamiek

Lage/
beperkte 
dynamiek
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Deze organisaties zijn vergelijkbaar met een vloot aan 
binnenvaartschepen met een hoge mate van zelfstandigheid. 
Voorbeelden van organisaties zijn o.a. woningbouwcorporaties die 
bijvoorbeeld binnen de organisaties verschillende regio’s onderkennen.  

2.3.4 Lage/beperkte dynamiek omgeving, centraal aangestuurde 
organisaties 

Afwijkend van het voorgaande scenario is dat de organisatie centraal 
wordt aangestuurd. Hierdoor wordt het belang van goed vooruitkijken 
vergroot. Immers een belangrijk verschil tussen een decentraal en een 
centraal aangestuurde organisatie is dat de flexibiliteit anders is 
ingevuld. Deze organisaties kenmerken zich ook door een hoge mate van 
standaardisatie in de uitvoering van haar taken. Belangrijk is ook dat 
productveranderingen centraal worden geregisseerd.  
 
Managementinformatie richt zich vooral op: 
o Middellange tijdshorizon (max. 3-4 jaar).  
o Zowel sterke focus op ontwikkelen/verbeteren voor korte als ook 

middellange termijn.  
o Beheersing gericht op korte en middellange termijn. Hierbij kan 

worden gedacht aan simulatiemodellen waarin meerjarige 
voorspellingen worden gemaakt. Eventueel wordt dat vertaald in 
mogelijke scenario’s die bij strategische besluitvorming als 
toetssteen fungeren. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van 
early warning en ‘what, if …’ scenario’s.  

 
Deze organisaties kunnen deels ook worden gezien als een 
mammoettanker, waarbij het tijdig treffen van maatregelen cruciaal is 
voor het bereiken van de gewenste koersverandering. Voorbeelden van 
organisaties in deze categorie zijn de Belastingdienst, Shell en 
Rijkswaterstaat. 

2.4 Informatievoorziening 

Uiteraard moet informatievoorziening goed aansluiten op de eisen van de 
business. Cruciaal daarbij is dat informatievoorziening de business 

begrijpt. In welke mate dat mogelijk is, hangt van verschillende factoren 
af. De belangrijkste elementen daarbij zijn: 
o effectief en efficiënt proces informatievoorziening 
o flexibel en toekomstrobuust informatievoorziening  
In deze paragraaf worden deze elementen nader toegelicht. 

2.4.1 Effectief en efficiënt proces informatievoorziening 

Beginpunt is de informatiebehoefte van de business (het management). 
Vanuit de informatiebehoefte definieert het management de 
informatievraag (de ‘wat’ vraag). Dit kan de controller, directeur 
bedrijfsvoering of businessanalist zijn. Vanuit het overzicht van de 
beschikbare informatievoorziening vertaalt de verantwoordelijke 
manager van de informatievoorziening dat naar een ontwerp dat 
vervolgens leidt tot een implementatie. Veelal vindt nog een slag plaats 
voordat het antwoord definitief aan het management beschikbaar wordt 
gesteld. Deze slag richt zich vaak op de verrijking. Dit kan bijvoorbeeld 
inhouden het doen van een analyse op de gegevens, waarbij ook een 
eerste interpretatie van de opgeleverde data plaatsvindt. Op basis van 
beantwoording van de informatievraag kan de toepassing (bv. in het 
kader van besluitvorming) plaatsvinden. Om het geheel rond te maken, 
kan nog evaluatie van het proces worden uitgevoerd.  
 
Onderdelen van de informatiebehoefte bestrijkt de elementen van de 
informatiebehoefte, zoals in paragraaf 2.1. zijn toegelicht. Aan de kant 
van de informatievoorziening zijn bij de realisatie van de vraagstelling 
van het management vier elementen van belang. Deze zijn: 
o Processen: eventueel wijzigen van bestaande en/of ontwerpen van 

nieuwe processen, welke de bronregistratie van de gewenste 
informatievoorziening waarborgen; 

o Systemen: het aanpassen van bestaande systemen om gewenste 
bronregistratie te faciliteren en/of aanpassen van rapportageformats 

o Mensen: bij het doorvoeren van de aanpassingen is –afhankelijk van 
de reikwijdte van de verandering- ook aandacht voor de mensen 
nodig (o.a. opleidingen). Dit kan zowel aan de kant van de business 
zijn (opvragen en toepassen van nieuw beschikbare informatie) als 
ook aan de kant van de informatievoorziening; 
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o Besturing: waarborgen dat informatieverzoeken ook tijdig en 
doeltreffend worden ingevuld. 

Figuur 5: Proces informatievoorziening 
 
Uiteraard zal het bovengenoemde proces niet bij elke informatievraag 
van het management in zijn geheel worden doorlopen. Het gehele proces 
speelt met name bij vragen die (nog) niet reeds in vaste dashboards 
en/of rapportageformats zijn opgenomen.  
 
Het ligt voor de hand dat bij organisaties die zich in een meer stabiele 
omgeving bevinden het genoemde proces minder frequent wordt 
doorlopen dan bij organisaties met een turbulente omgeving. Ook het 
ervoor zorgen dat de vragen van het management optimaal worden 
gefaciliteerd, is bij een stabielere omgeving beter mogelijk.  
 
Crux in het geheel is het succesvol vertalen van de informatievraag van 
het management naar de benodigde informatievoorziening. Afhankelijk 
van de mate van turbulentie kan de vertaling van het informatieproces 
naar de daadwerkelijke invulling verschillend zijn. Daarbij past het naar 
onze mening dat de ‘afstand’ tussen de business en de 
informatievoorziening bij een toenemende mate van turbulentie steeds 
kleiner moet zijn. Dit kan zelfs uitmonden dat een tijdelijke 

projectorganisatie wordt ingericht om snel, adequaat en doeltreffend op 
te kunnen treden. Zeker indien de taxatie is dat de toename van 
turbulentie van tijdelijke aard is, kan een tijdelijke oplossing effectiever 
zijn dan de staande organisatie zwaar te belasten. Ter illustratie: in het 
kader van de kredietcrisis heeft het Ministerie van Financiën een 
tijdelijke organisatie ingericht om de Minister optimaal te ondersteunen 
en te adviseren (incl. managementinformatie).  

2.4.2 Flexibel en toekomst robuuste informatievoorziening 

Toekomstrobuustheid stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van 
onderliggende systemen. Uit een ander onderzoek blijkt dat meer dan de 
helft (53%) van de onderzochte organisatie bezig is met het ‘service 
gericht’ maken van hun geautomatiseerde systemen, middels service-IT 
zoals SOA en SAAS. 

 

32%

16%

52%

Percentage Nederlandse organisaties met 

procesmanagement en implementatie 

service ICT

Procesmanagement 

geimplementeerd, nog geen 

service ICT

Procesmanagement en 

service ICT geimplementeerd

Procesmanagement 

geimplementeerd, bezig met 

implementatie service ICT

 
     Figuur 6 Volwassenheid in de aansturing van ICT 
 
Een kanteling van de traditionele ICT aansturing op applicatieniveau naar 
sturing middels business services heeft zijn impact op het proces- & het 
functioneel beheer. In de meeste organisaties is procesbeheer 
momenteel in the lead bij de aanpassingen van functionaliteiten in de 
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procesketen, hetgeen tot spanningen leidt tussen de procesbeheerders 
en de functioneel beheerders. Het procesbeheer is inmiddels ingericht op 
het niveau van de procesketen. Het functioneel beheer ligt logischerwijze 
nog op applicatieniveau. Waar voorheen de functioneel beheerders zelf 
bepaalden welke wijzigingen in de applicaties werden doorgevoerd, 
moeten zij nu de procesbeheerders volgen die redeneren vanuit het 
optimaliseren van een procesketen. 
 
Centraal bij de ondersteuning is ook het gebruik van BI-oplossingen. 
Volgens Gartner groeide in 2008 de omzet voor BI leveranciers 
gemiddeld met 20 procent8. Voor de belangrijkste softwareleveranciers is 
dit aanleiding geweest om in de afgelopen jaren door overnames in de 
markt van BI te stappen. Ondanks of juist door de economische crisis in 
2009 blijft de markt voor BI-platformen groeien. Uit het onderzoek van 
Gartner volgt dat de volgende vraaggestuurde redenen hieraan ten 
grondslag liggen: 
o Verbeteren besluitvorming en efficiency 
o Groei van gestructureerde en ongestructureerde data in 

ondernemingen zorgt voor de behoefte de gegevens te kunnen 
analyseren en mee te nemen in de besluitvorming 

o Brede inzet BI naast finance en performance management. 
o Volwassenheid BI-tools, allen bieden gelijkwaardige rapportage, ad-

hoc analyse mogelijkheden. 
 
Gartner verwacht dat Open Source BI-platforms sneller zullen groeien 
dan de traditionele BI-platforms. De open source platforms worden op 
dit moment met name voor rapportage en dashboards gebruikt.  
 
Verder is in de wereld van datawarehousing gebleken dat de "traditionele 
aanpak" van data integratie middels programmeren en talloze "losse" 
producten een moeizame weg is. Een andere manier van software 
ontwikkeling is nodig. Hierin spelen metadata en metamodellen een 
centrale rol. Metadata beschrijven alles wat nodig is om data te kunnen 
gebruiken. Het is zo langzamerhand duidelijk geworden dat we data pas 

                                                
8 http://www.gartner.com/technology/media-
products/reprints/microsoft/vol10/article7/article7.html 

efficiënt kunnen beheren en beheersen als we de metadata begrijpen en 
controleren. Metadata kan van alles zijn: documenten, databases met 
schema's en inhoud, programma code, business modellen enz. Het 
begrijpen van de metadata en het kunnen uitwisselen van de metadata 
tussen verschillende systemen is essentieel: locatie, interpretatie, 
integratie. Daarom zijn spelregels nodig om dat te bereiken. 
De kwaliteit van de gegevens bepaalt de kwaliteit van de informatie. 
De gegevens vormen de gemeenschappelijk te gebruiken standaard 
bouwstenen voor services, berichten en databases om een efficiënte 
ontsluiting en uitwisseling van gegevens te bereiken. De problemen ten 
aanzien van gegevens openbaren zich in diverse situaties: 
o Gebruik van gegevens ten behoeve van het kunnen uitvoeren van 

primaire en ondersteunende business processen. 
o Onderhoud en ontwikkeling van informatiesystemen ten behoeve van 

wijziging van de business processen. 
o ICT vernieuwing ten behoeve van strategiewijziging (andere 

markten, klanten, afnemers, distributiekanalen, samenwerking in de 
keten, etc.). 

o Beveiliging en privacy van gegevens. 
o Beheer en exploitatie van de gegevens. 
o Eigenaarschap van gegevens. 
o Eisen aan gegevens als gevolg van externe wet en regelgeving. 
 
Het doel van deze ketenintegratie is het aantal administratieve 
handelingen en gebruikte media sterk te reduceren en de 
concurrentiekracht te vergroten. Dit doel wordt bereikt door het 
standaardiseren van non-competitieve proceselementen, de uniformering 
van de infrastructuur en afspraken over te gebruiken technologie. 
Standaarden faciliteren de coördinatie van werkprocessen die zich 
uitstrekken over meerdere organisaties en applicaties (ketenintegratie). 
De volgende standaarden zijn ontwikkeld en geïmplementeerd: 
o Processtandaarden – Procesatlas 
o Transactiestandaarden - Generieke Interface Manager 
o Gegevensstandaarden - All Finance Model (5000 standaard 

attributen) 
o Presentatiestandaarden – Stijlgids 
o Transportstandaarden - XML/SOAP/http 
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Figuur 7: Verdeling respondenten naar grootte organisatie 
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3 Aanpak van het onderzoek 

Voor het onderzoek is een enquête opgesteld welke via meerdere 
kanalen is aangeboden. De enquête is door 105 respondenten ingevuld. 
Daarnaast zijn 14 interviews met o.a. CFO’s, directeuren en controllers 
afgenomen. Verder is op basis van de uitkomsten een bijeenkomst met 
een vertegenwoordiging van de respondenten gehouden. De verdeling 
van de respondenten naar grootte van organisatie is in figuur 7 
weergegeven.  
 
In de kwalificatie naar de soorten organisaties is gewerkt met het 
onderscheid profit volledige mededinging, profit markleider, non-profit 
uitvoering en non-profit beleid. Uit de bovenstaande grafiek volgt dat het 
aantal deelnemers uit de profit volledige mededingen het sterkst 
vertegenwoordigd is.  

Figuur 8: Verdeling respondenten naar profit en non-profit 

 
Verder hebben de respondenten ook aangegeven wie verantwoordelijk is 
voor de informatievoorziening. 
 

Figuur 9: Verdeling respondenten naar verantwoordelijk voor MI 
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Figuur 10: Hoofdconclusies onderzoek 
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4 Resultaten onderzoek 

Centraal in het onderzoek staat in welke mate het management houvast 
heeft aan de beschikbare managementinformatie in onzekere 
economische tijden. Daarbij wordt ook getoetst in welke mate een relatie 
bestaat tussen de dynamiek in de omgeving en de vraag van het 
management naar managementinformatie.  
 
Overall zijn de respondenten niet erg over managementinformatie te 
spreken. Ze geven gemiddeld een 6,2 als rapportcijfer. Op zich nog een 
voldoende, maar bij het analyseren van de resultaten, blijkt dat vooral 
de respondenten op de toegevoegde waarde van managementinformatie 
zeer kritisch zijn. Een van de respondenten die werkzaam is in een 
organisatie die deel uitmaakt van een beursgenoteerde onderneming, 
geeft aan dat ‘er financieel wordt gestuurd en andere aspecten niet aan 
bod komen’. 
 
De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn: 
o Blik managementinformatie primair intern gericht en geeft weinig 

inzicht in relevante ontwikkelingen omgeving 
o Risicomanagement staat nauwelijks op het netvlies 
o Management heeft last van kwartaalcijferkoorts 
o Tempo informatievoorziening blijft achter op wens management  
 
In de volgende paragrafen worden de bovengenoemde resultaten nader 
toegelicht. 

4.1 Blik managementinformatie primair intern gericht en 

geeft weinig inzicht in relevante ontwikkelingen 

omgeving 

Alhoewel de invloeden van buitenaf op organisaties steeds sterker zijn, 
blijft het middels managementinformatie inzichtelijk maken van deze 
invloeden zeer beperkt. De noodzaak daarentegen is onomstreden. 
Steeds meer organisaties hebben bij hun bedrijfsvoering te maken met 
externe vraagstellingen. Ter illustratie een lid van een groot 
opleidingsinstituut verzuchtte dat zijn belangrijkste stakeholders (o.a. 

gemeenten, rijksoverheid) steeds weer andere vragen definiëren  en ook 
verwachten dat ze met een korte doorlooptijd deze kunnen 
beantwoorden. Ook een directeur van een grote 
verzekeringsmaatschappij benoemt de dynamiek in de omgeving: 
“Klanten verwachten meer transparantie. Daarnaast zijn ze minder 
loyaal dan jaren terug. Het switchen tussen verzekeringsmaatschappijen 
is steeds gebruikelijker”. Overigens zijn er ook andere signalen. Een 
directeur van een financiële instelling gaf aan dat in het management 
een directeur financiële crisis was aangesteld. Focus van deze directeur 
financiële crisis lag op het signaleren van relevante ontwikkelingen in de 
omgeving en het vertalen naar eventuele consequenties voor de 
instelling. 
 
Verder opvallende resultaten zijn: 
o nauwelijks toepassing early warning systems 
o organisaties volgen slechts beperkt marktontwikkelingen 
In de volgende paragrafen worden deze resultaten nader toegelicht. 

4.1.1 Nauwelijks toepassing early warning systems  

Bij het signaleren van relevante ontwikkelingen in de omgeving zijn in de 
managementinformatie verschillende instrumenten beschikbaar. Daarbij 
kan een early warning system majeure veranderingen in de omgeving 
tijdig signaleren, zodat de organisatie hiermee rekening kan houden. 
Andere instrumenten zijn uiteraard de stresstesten, simulaties en 
trendanalyses. 
 
Early warning systemen worden in de auto industrie bijvoorbeeld ingezet 
om vroegtijdig te signaleren dat er problemen met nieuwe modellen zijn. 
De signalering wordt vervolgens gebruikt om direct in het 
productieproces in te grijpen en daarmee de gevolgen en bijbehorende 
kosten te beperken (inclusief eventuele terugroepacties).  
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Deze systemen zijn -uiteraard- ook bekend vanuit de volksgezondheid 
en beveiliging. Het tijdig signaleren van bijvoorbeeld eventuele ziektes, 
het verwerken van deze signalen, het ontwikkelen van mogelijk nieuw 
beleid en het nemen van actie (preventie/respons) is in deze sectoren 
vanzelfsprekend. Overigens is het onderwerp bij het Ministerie van 
Volksgezondheid ook zeer actueel.  
 
Het Ministerie wil early warning systems inzetten om zowel financiële 
problemen en problemen met de kwaliteit van de zorg vroegtijdig te 
signaleren. Een duidelijk voorbeeld van de mogelijkheden die early 
warning systemen bieden. Tegelijk ook een voorbeeld van een sector 
waar monitoring belangrijk is, maar nog geen gebruik wordt gemaakt 
van de geboden middelen9. 
 
Uit de resultaten komt naar voren dat weinig (ongeveer 1 op de 3) 
organisaties voor de korte termijn gebruik maken van early warning 
systems10 (37,5%). Voor de lange termijn worden early 
warningsystemen door 1 op de 5 organisaties gebruikt. Overigens valt 
wel op dat organisaties waarbij de omgeving turbulenter is meer 
aandacht besteden aan het tijdig signaleren van majeure veranderingen. 
Het niet aanwezig zijn van een early warning system kan als resultaat 
hebben dat het management door veranderende omgevingsfactoren 
(denk bijvoorbeeld aan het volgen van de kredietwaardigheid debiteuren 
middels ratings) wordt verrast. Hierdoor wordt het management vooral 
in de rol van het brandjes blussen gedrukt en minder/niet in de rol van 
het tijdig treffen van maatregelen.  

4.1.2 Organisaties volgen slechts beperkt marktontwikkelingen 

Gemiddeld heeft 1 op de 2 organisaties trendwatching in zijn 
managementinformatie opgenomen. Deels kan dat worden verklaard 
door de deelname aan de enquête van een groot aantal non-profit 
organisaties. De ervaring leert dat het inzichtelijk maken van relevante 
marktinvloeden bij deze organisaties nog minder ontwikkeld is. 

                                                
9  Klink wil bestuur dat faalt in zorg straffen, Volkskrant 26 juni 2009 
10 Overigens kunnen early warning systems ook met interne procesinformatie 
worden gevuld. 

Overigens ten onrechte, aangezien overheidsorganisaties veelal midden 
in de praktijk staan en voor het succesvol functioneren uiteraard inzicht 
moeten hebben in relevante maatschappelijke ontwikkelingen. 
 
Daarbij is de inschatting dat de focus op de omgeving verder zal 
toenemen. Illustratief daarvoor is dat bijvoorbeeld bij logistieke 
organisaties (bv. TNT, DHL) de producten van de betreffende organisatie 
veelal onderdeel uitmaakt van de voortbrengingsketen van de 
afnemende partij. Ook in de overheid zie je dezelfde ontwikkelingen. 
Onderwijs wordt steeds meer gezien als het begeleiden van een 
individuele student (ketengedachte), waar ook aandacht kan zijn voor 
sociale en psychische aspecten. Belangrijkste knelpunt in onderwijs is 
dan ook de omvorming van de managementinformatie van het 
‘verzorgen van opleidingen’ naar competentiegericht onderwijs en het 
begeleiden van de individuele student.  
 
Het opheffen van het merk Hummer is een goed voorbeeld van de 
gevolgen van het onvoldoende rekening houden met de 
marktontwikkeling. De tendens naar energiezuinig is –zo lijkt het- 
volledig langs het bedrijf heen gegaan inclusief de opkomst van hybride 
modellen.11 Wellicht dat ze dachten dat deze tendens wel zou 
‘overwaaien’.  
 
Toyota is daarentegen een voorbeeld van een organisatie welke heel 
goed kijkt naar de marktontwikkeling. Het eerste voorbeeld was het 
vroegtijdig inspelen op het milieubewustzijn van de potentiële klanten. 
Maar ook de problemen met onder andere de Prius zijn direct vertaald 
naar acties. De productie van een aantal modellen is stilgelegd. Toyota 
verwacht namelijk dat de negatieve publiciteit afbreuk doet aan haar 
imago van betrouwbaarheid zodat de verkopen zullen teruglopen12. 
Uiteraard hebben ze wel een uitdaging in het versterken van hun 
kwaliteitssysteem.  

                                                
11 Hummer wordt opgeheven, o.a. ad 24 februari 2010 
12Toyota legt productie tijdelijk plat, www.nu.nl 
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4.2 Risicomanagement staat nauwelijks op het netvlies 

In brede zin valt op dat organisaties slechts beperkt inzicht hebben in de 
risico’s van de eigen organisatie. De respondenten geven veelal aan dat 
de focus van risicomanagement zich toespitst op de financiële risico’s. In 
dat kader monitoren ze de opvolging van de verbetermaatregelen die 
daarop betrekking hebben. Voor de lange termijn krijgt beheersing zeer 
beperkt aandacht.  
 
Uiteraard heeft de economische crisis wel een impuls gegeven aan het 
meer beheersen van de bedrijfsresultaten van een organisatie. Het 
individu moet zich meer verantwoorden voor zijn bijdrage aan de 
organisatie (‘Iedereen ligt nu meer onder het vergrootglas’ zoals een 
directeur van een verzekeringsmaatschappij aangaf). Ook een 
hypotheekverstrekker gaf aan dat verdere verdieping van de 
informatievoorziening heeft plaatsgevonden (bv. in welke gebieden 
bevindt zich het merendeel van onze portefeuille en hoe ontwikkelen 
daar de huizenprijzen zich. Dit is relevant om te weten in welke mate de 
waarde van de onderpanden nog voldoende is). Bij een financiële 
instelling die sterk decentraal is georganiseerd, heeft de crisis ook geleid 
tot een verschuiving naar centraal. Met name vanuit risicomanagement 
bestaat de behoefte aan meer inzicht in de prestaties van de decentrale 
organisatieonderdelen.  
 
Overigens merkt een directeur Financieel Economische Zaken (FEZ) van 
een departement ook op dat ‘praten over risico’s lastig is. Dat heeft te 
maken dat daarmee ook de indruk ontstaat dat je het onvoldoende in de 
grip hebt, terwijl het er juist omgaat hoe ga je ermee om.’  
 
De volgende resultaten worden verder nog nader toegelicht: 
o Organisaties hebben ‘slechts’ beperkt inzicht in de interne risico’s 
o Management heeft geen interesse in de lange termijn beheersing 

4.2.1 Beperkt inzicht in de interne risico’s 

In brede zin valt op dat organisaties slechts beperkt inzicht hebben in de 
risico’s van de eigen organisatie. Een goed instrument voor een actueel 

inzicht in de risico’s en prestaties zijn o.a. proces/risicodashboards. Deze 
kunnen het management inzicht geven in bijvoorbeeld hoeveel 
hypotheekaanvragen er in de pijplijn zitten. In het onderzoek beschikt 1 
op de 2 organisaties over een dergelijk instrument.  
 
Het resultaat op gebied van beheersing wordt overigens ook vanuit een 
ander onderzoek bevestigd. Door het Nivra is een onderzoek uitgevoerd 
naar Risicomanagement in tijden van crisis13. Het onderzoek is 
uitgevoerd onder ondernemingen met een omzet of budget van € 10 
mln. Een conclusie uit dit onderzoek is dat risicomanagement nog in de 
kinderschoenen staat, en onvoldoende heeft geholpen om de gevolgen 
van de crisis te beperken. Enkele opmerkelijke conclusies uit dat 
onderzoek waren: 
o Gemiddeld rapportcijfer dat organisaties aan zichzelf geven op 

gebied van risicomanagement is een 6,5. De onderzoekers geven 
vanuit hun eigen expertise en inzicht de organisaties een 4,5; 

o Het uitvoeren van integrale en bedrijfsbrede risico-inventarisatie 
doen de meeste bedrijven (52,8%) ‘slechts’ eenmaal per jaar. 28% 
doet het nooit en 19% minimaal eens per kwartaal; 

o De Planning & Control cyclus is veelal het belangrijkste instrument 
voor risicomanagement; 

o 63% past geen standaard voor risicomanagement toe en 74% heeft 
ook geen ondersteunende software. 

 
Een belangrijke oproep in het onderzoek is dat modellen alleen niet 
genoeg zijn, maar dat het ook gaat om bewustwording van de mogelijke 
risico’s en de effecten van het optreden van deze risico’s. 
Risicomanagement en risicomanagers hebben veelal een lage status 
binnen organisaties. Uit de verantwoording van de bancaire sector over 
de kredietcrisis, blijkt ook dat risicomanagement nog onvoldoende 
ontwikkeld is14. 
 
 

                                                
13 Risicomanagement in tijden van crisis (en voor en na), 2009 
14 Topbeloning en falend risicomanagement oorzaak kredietcrisis, 
www.deaccountant.nl 07 januari 2009 
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Kok zei verder dat de financiële sector voordat de kredietcrises ontstond 
te veel gericht was op resultaten op de korte termijn. “Ik noem dat wel 
eens kwartaalcijferkoorts. Dat is achteraf gezien geen gunstige 
ontwikkeling geweest.” Verklaard tegenover de commissie-De Wit, 
opgetekend in AD, vrijdag 29 januari 2010 
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4.2.2 Nauwelijks interesse in lange termijn beheersing 

Managementinformatie maakt nauwelijks inzichtelijk welke risico’s op de 
(middel)lange termijn kunnen spelen. Illustratief daarvoor is dat het 
toepassen van simulaties en/of scenarioplanning bij respectievelijk 21% 
en 38% ‘maar’ voorkomt. Verder is ook een goed voorbeeld het gebruik 
van stresstesten. Oftewel in welke situaties kan het voortbestaan van de 
organisatie in het geding zijn. Bijvoorbeeld wat zijn de consequenties als 
een bank hogere rente gaat vragen bij het verstrekken van lopende 
kredieten. Past een voorgenomen strategisch besluit in de meerjarige 
verwachting van de ontwikkelingen van markten. Hierdoor ontbreekt het 
organisaties aan managementinformatie over de lange termijn.  
 
Uiteraard is de vraag wat het (mogelijke) gevolg is dat management zo 
weinig aandacht heeft voor de beheersing van de risico’s. Belangrijkste 
consequentie is dat management veelal verrast wordt door de 
veranderende omstandigheden. In geval van bijvoorbeeld de 
kredietcrisis zag je dat veel managers direct in de control rol schiet. 
Oftewel zelf diep in de operatie duiken en de touwtjes strak in handen 
nemen. Sterk risicomijdend opereren is dan het devies. Daarbij is 
twijfelachtig of dit de meest productieve aanpak is.  
 
Volberda geeft aan dat juist in een turbulente omgeving flexibiliteit van 
cruciaal belang is. Oftewel welke maatregelen tref je in een crisis om de 
flexibiliteit in je organisatie te vergroten en waarborgen. Flexibiliteit kan 
daarin verschillende vormen hebben. Bijvoorbeeld 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden daar neerleggen waar het 
snelste en beste gereageerd kan worden op veranderende situaties. Ook 
is het mogelijk dat de noodzaak om kennis snel te bundelen wordt 
vergroot. 

4.3 Management heeft last van kwartaalcijferkoorts 

“Niet kijken waar je vandaag succesvol in kan zijn, maar waar je morgen 
je geld mee kan verdienen” is het devies van Martin van Pernis  
(voorzitter Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V.). 
Daarbij geeft hij aan dat organisaties zich moeten richten op de 
maatschappelijke megatrends (o.a. vergrijzing, mobiliteit). Uit het 

onderzoek blijkt evenwel dat bij de deelnemende organisaties de 
managementinformatie het toekomstgericht kijken niet faciliteert.  
 
Het overgrote deel van de organisaties richt zich sterk op de korte 
termijn. Illustratief daarvoor was de opmerking van Wim Kok die sprak 
over kwartaalcijferkoorts. Ook een manager in de financiële sector 
benoemde het probleem. Daarbij gaf zij aan dat de focus van de 
organisatie de afgelopen jaren vooral lag bij het overnemen van 
organisaties (‘kopen was de filosofie om de zelfstandigheid van de 
organisatie te waarborgen’). Het nadenken over mogelijke synergie 
voordelen was op dat moment minder/niet belangrijk. Na de terugval op 
de financiële markten lag wel direct de focus op het realiseren van 
synergiewinsten. Echter op dat moment werd ook pijnlijk duidelijk dat dit 
niet zo eenvoudig was. Overigens kunnen ook nog kanttekeningen 
worden geplaatst bij de managementinformatievoorziening voor de korte 
termijn. Een manager van een bank gaf aan dat bij faillissementen van 
organisaties het gebrek aan goede managementinformatie veelal aan de 
orde is. ‘Management weet vaak niet waarmee ze hun geld verdienen’ 
gaf hij aan. 
 
De respondenten geven de managementinformatie voor de korte termijn 
gemiddeld een krappe voldoende (5,9). Ontevredenheid is vooral toe te 
rekenen aan punten zoals; 
o Informatie geeft onvoldoende inzicht in realisatie doelstellingen 

organisatie(29%) 
o Informatie geeft onvoldoende inzicht in verbeteringen korte termijn 

(19%) 
o Informatie geeft geen inzicht in waarop het management echt kan 

sturen (25%) 
 
Voor de lange termijn zijn de respondenten aanzienlijk kritischer. 65% 
van de respondenten geeft een onvoldoende of slecht als beoordeling. 
Daarbij valt op dat voor de middellange termijn de 
managementinformatie geen inzicht geeft in strategische kansen en 
veelal intern gericht is.  
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Bij analyse van de resultaten van het onderzoek op gebied van het 
onderdeel ontwikkeling komen verder de volgende conclusies naar 
voren: 
o primaire focus management ligt bij financiën, rest is bijzaak 
o nauwelijks aandacht voor meerjarige ontwikkelingen 

4.3.1 Primaire focus op financiën, rest is bijzaak 

Alle ontwikkelingen op het gebied van de managementinformatie ten 
spijt (o.a. Balanced Score Card), het management wil toch vooral inzicht 
in de financiën hebben. Op zich begrijpelijk, maar de vraag is waarom 
het management relatief weinig aandacht geeft aan de andere aspecten 
(zie grafiek hieronder).  

Figuur 13: Resultaten respondenten korte termijn ontwikkeling 
 

Zo wordt het inzichtelijk maken van organisatieverbeteringen (bv. 
procesverbeteringen middels six sigma, benchmarking) bij minder dan 
de helft van de organisaties gevolgd. Een directeur van een 
verzekeringsmaatschappij gaf daarbij aan dat wel inzicht bestaat in de 
resultaten, maar niet in de ‘stuurknoppen’ om invloed te hebben op deze 
resultaten. Oftewel welke keuzes en mogelijkheden heeft het 
management om de resultaten positief te beïnvloeden. Een voorbeeld is 
de beheersing van projecten bij de overheid.  
 
Uit onderzoek blijkt dat managementinformatie bij de overheid ontbreekt 
over de capaciteit en bekwaamheid van uitvoeringsorganisaties. Met als 
gevolg dat de uitvoering van projecten te ambitieus wordt gepland15. 
 
Overigens komen uit gesprekken –gelukkig- ook nog andere signalen 
naar voren. De CFO van een bouwonderneming meldt dat sturing op 
korte termijnverbeteringen tot in de haarvaten van de organisatie is 
verankerd. Daarin verstrekt de directie een heldere opdracht aan 
verbeterteams die binnen een overzichtelijke doorlooptijd (gem. 3 
maanden) een herkenbare en meetbare verbetering moeten realiseren. 
Door juist de hoge betrokkenheid van de medewerkers bij deze 
initiatieven worden goede resultaten behaald.  

4.3.2 Nauwelijks aandacht voor meerjarige ontwikkelingen 

Aandacht voor meerjarige ontwikkelingen is zeer beperkt. Opmerkelijk is 
dat organisaties relatief weinig aandacht geven aan het inzichtelijk 
maken van middellange termijn kansen. Uit interviews blijkt dat dit komt 
doordat managers voor de lange termijn vooral sturen op de onderbuik. 
Zo vindt het volgen van meerjaren (strategische) programma’s slechts in 
1 op de 3 organisaties plaats en is het innovatief vermogen aan de orde 
in 1 op de 5 organisaties.  
 
Overigens geeft een directeur van een grote logistieke organisatie aan 
dat zij wel strak sturen op de meerjaren strategie. Daarvoor hebben ze 
enkele indicatoren uitgewerkt. ‘Uitgangspunt is dat de indicator financieel 

                                                
15 Overheid mist juiste managementinformatie, www.computable.nl 
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is, aangezien daarmee discussie over de indicator vrijwel uitgesloten is. 
Daarmee is ook de uniformiteit gewaarborgd.’  
 
Ook het volgen van de realisatie van een businesscase is geen 
automatisme. Blijkbaar ziet het management de businesscase vooral als 
onderdeel van de investeringsbeslissing. De respondenten geven aan dat 
het borgen van de verwachte resultaten uit business cases middels de 
planning en controlcyclus (nog) niet vanzelfsprekend is. Ook is een 
nadeel van het niet gebruiken van business cases dat geen impuls wordt 
gegeven aan het lerend vermogen van een organisatie. Dit heeft als 
gevolg dat bij een volgende business case het realistisch is dat dezelfde 
foutieve interpretaties worden gemaakt.  

Figuur 14: Resultaten respondenten lange termijn ontwikkeling 

4.4 Tempo informatievoorziening blijft achter op wens 

management  

Uit het onderzoek komt naar voren dat ongeveer de helft van de 
respondenten ontevreden is over het proces rondom de 
informatievoorziening. Daarbij valt met name op dat het omgaan met 
veranderende omstandigheden door het merendeel van de respondenten 
als onvoldoende wordt gekwalificeerd. Dit heeft zowel betrekking op het 
anticiperend vermogen van de informatievoorziening op de vragen van 
het management als ook het flexibel omgaan met veranderende 
vraagstelling. Andere kanttekeningen die bij de informatievoorziening 
worden geplaatst zijn; 
o het proces is inefficiënt (teveel mensen bij betrokken) 
o informatievoorziening is te versnipperd. 
 
Overigens wordt daarbij ook de kanttekening geplaatst dat het 
management zijn vraag niet altijd duidelijk formuleert.  
 
Verder komen de volgende resultaten nog naar voren: 
o Maatwerkrapportages (Excel/Access) zijn veelal de standaard  
o Onvoldoende flexibiliteit oplevering informatievoorziening 
o Periodieke evaluatie informatievoorziening loont 
 
Alle ontwikkelingen op gebied van standaard BI-tooling ten spijt, maar 
meer dan 80% van de organisaties werkt met zijn eigen ontwikkelde 
rapportagetools. Daarbij is bij 44% van de respondenten Excel en Access  
de enige rapportagetool, die wordt ingezet. Bij 38% van de 
respondenten worden maatwerkrapportages naast andere standaard 
tooling ingezet. Respondenten die met SAP werken geven wel aan dat 
mede door de sterke financiële oriëntatie van SAP, de noodzaak van 
aanvullende Excel toepassingen versterkt wordt.  
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Figuur 15 : Resultaten respondenten rapportagetools 
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4.4.1 Excel/Access rapportages zijn veelal de standaard 

Excel blijkt veelvuldig naast BI-tools gebruikt te worden. Dit komt omdat 
volgens de respondenten vanuit het management kleine nuances worden 
gevraagd die niet snel in de BI-tool zijn aan te passen. Dit betreft 
bijvoorbeeld de kleurstellingen en het tonen van minder gegevens. Ook 
wordt de afhankelijkheid van externe partijen als een groot nadeel van 
BI-tools gezien. Volgens de respondenten is de techniek van de tools nog 
beperkt. BI-tools zijn niet zo flexibel en intuïtief als door de leveranciers 
aan de tools wordt toegedicht. Zeker complexere rapportages vergen 
specialistische kennis. De gemaakte opmerkingen sluiten niet aan bij de 
bevindingen van Gartner. Gartner heeft verschillende gebruikers 
bevraagd over de BI-tools en meldt dat de tools volwassen zijn en allen 
in meer of mindere mate gebruiksvriendelijk zijn. 
 
Andere redenen die worden aangegeven voor de keuze van 
maatwerkrapportages zijn: 
o maatwerktools zijn flexibeler, laagdrempeliger en kun je in eigen 

huis veelal beheren (geen externe ondersteuning voor nodig); 
o Excel en Access is er ook vooral voor de look en feel 
o Goede standaard BI-tooling kost (veel) geld met veel keuzes, 

waarbij vooral focus ligt op het ondersteunen van de ‘standaard’ 
vragen 

 
Overigens geven de respondenten aan dat ‘de toegekende 
betrouwbaarheid van Excel en Access groter is dan de daadwerkelijke 
betrouwbaarheid’. Dat Excel nog veel gebruikt wordt, komt omdat het 
management een grote drang heeft tot switchen in de 
informatiebehoefte, voordat de vorige managementinformatie gebruikt is 
om mee te sturen of voordat deze geëvalueerd is. 
 
BI heeft volgens de respondenten vooral een grote meerwaarde voor: 
• Het genereren van betrouwbare en uniforme rapportages.  
• Afdwingen standaardisatie. 
• Vereenvoudigen consolidatie. 
• Ontdekken en herstellen van fouten. 

• Snellere rapportages. 
• Bevriezen data. 
• Functiescheiding 
• Meerwaarde bij de accountantscontrole. 

4.4.2 Onvoldoende flexibiliteit oplevering informatievoorziening 

Alhoewel het overgrote deel te maken heeft met reguliere 
managementinformatie, vinden de respondenten dat beter kan worden 
geanticipeerd op de veranderende vraagstelling (32%). Verder is bij het 
merendeel van de organisaties de organisatie van de 
informatievoorziening in de staande organisatie ingebed. Bij het in 
samenhang brengen van beide punten (grotendeels reguliere informatie, 
staande organisatie), is de mate van ontevredenheid des te 
opmerkelijker. De turbulentie is relatief beperkt en gezien deze ‘stabiele’ 
situatie zou een goed ingewerkt proces tot succesvolle resultaten moeten 
leiden.  
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Figuur 16: Resultaten respondenten omgaan veranderen eisen 
managementinformatie 
 
Flexibiliteit vinden de respondenten dus van cruciaal belang. Recentelijk 
is flexibiliteit in informatievoorziening in het BPM 
volwassenheidsonderzoek16 onder de loep genomen. Uit dit onderzoek 
blijkt dat het beheren van bedrijfsregels en het vormgeven van een 
gegevens- /informatiearchitectuur een belangrijke rol speelt in de 
ambitie om te groeien naar een fase van optimaliserend 
procesmanagement (oftewel meer flexibiliteit). Met behulp van 
bedrijfsregels kan de proceseigenaar immers zijn proces snel en flexibel 
aanpassen op de continue wijzigende omgeving zonder rekening te 
houden met de onderliggende IT. De gegevens- / informatiearchitect en 
de procesarchitect spelen in het kunnen aanpassen van het proces door 
middel van bedrijfsregels een belangrijke rol. Het onderzoek laat zien dat 
de volwassenheid van de rol van de architecten achter blijft bij de 

                                                
16 Business Process Management onderzoek 2009–2010 

ontwikkeling in het beheren van de bedrijfsregels. Een vergelijk met de 
respondenten leert dat er nauwelijks overlap is in de organisaties. 
 
In het BPM onderzoek blijkt dat veel organisaties verwachten dat in de 
komende twee jaar een gegevensarchitect zal zijn aangesteld. De nadruk 
zal hierbij vooral liggen op het voortbrengen van de gegevens in plaats 
van de huidige nadruk op het controleren van de data in een 
‘datawarehouse’. Uit het BPM onderzoek blijkt ook dat de gemiddelde 
planningshorizon van het algemeen management 1 jaar is. Dit komt 
overeen met de resultaten uit dit onderzoek waarbij de 
managementinformatie vooral gericht is op het beheersen van de korte 
termijn. 

4.4.3 Periodieke evaluatie informatievoorziening loont 

Iets meer dan de helft van de organisaties heeft in het proces van de 
informatievoorziening evaluatie momenten ingebouwd. De evaluatie 
wordt zowel door de organisaties met grotendeels reguliere en 
grotendeels incidentele informatie uitgevoerd. Bij de organisaties waar 
evaluaties worden uitgevoerd is de tevredenheid over de 
managementrapportage beduidend positiever (70 procent beoordeeld de 
informatie als voldoende of goed). Bij organisaties waar niet geëvalueerd 
wordt, scoort 70% onvoldoende of slecht.  

Hoe vindt u dat de staande organisatie omgaat met de 

veranderende eisen op het gebied van managementinformatie?
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5 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van het onderzoek komen we tot de volgende 
aanbevelingen: 
• Managementinformatie moet managers scherp houden 
• Stem managementinformatie af op de dynamiek van de organisatie 
• Deel de informatie  
• Maak managementinformatie vast aandachtspunt bij ontwikkelen 

nieuwe producten 
• Maak risicomanagement vast onderdeel agenda managementteam  
• Kies een rapportagetool die aansluit bij de dynamiek 
• Stimuleer (eenduidige) gegevensvastlegging  
• Meet en evalueer het rapportageproces 

5.1 Managementinformatie moet managers scherp 

houden 

Managementinformatie moet worden gebruikt om te sturen. Dit vergt 
van de manager een open houding ten opzichte van de aangeleverde 
informatie waarbij de tegen het gevoel indruisende informatie niet mag 
worden genegeerd. Uit reacties van de respondenten komt naar voren 
dat managers de natuurlijke neiging hebben om vooral open te staan 
voor informatie die aansluit op hun beleving. Uit een ander onderzoek17 
komt naar voren dat managers van bedrijven in crisissituaties negatieve 
signalen lange tijd negeren, totdat de signalen niet meer genegeerd 
kunnen worden.  
 
Het is de verantwoordelijkheid van de managers om te vragen naar en 
over de informatie. De kritische vragen zorgen ervoor dat de 
onderliggende lagen beter zullen kijken naar de aangeleverde informatie, 
maar de vragen moeten het aanleveren van informatie niet belemmeren. 
Van Goldschmeding, oprichter Randstad, is bekend dat hij iedere 
maandag de rayonmanagers belde over de verkochte uren van de 
voorgaande week. De rayonmanagers op hun beurt zorgden ervoor dat 
zij de informatie hadden van hun managers. Het voorbeeld geeft aan dat 

                                                
17 Vrij naar Crisisproof, ondernemen in barre tijden. Robert J. Blom 

het stellen van de juiste set vragen naar informatie zorgt dat 
automatisch de juiste zaken worden gedaan.  
 
Belangrijk is dus dat bij het nadenken over managementinformatie het 
management ook voldoende wordt gechallenged over welke informatie 
nu nodig is. Daarbij is ook wezenlijk de invalshoek van buiten. Oftewel 
wie binnen het management heeft goed inzicht in de belangrijkste 
omgevingsfactoren en het eventuele effect op de organisatie. Ook bij het 
opleveren van de managementinformatie is het van wezenlijk belang dat 
de informatie het management scherp houdt. Bijvoorbeeld een groen 
stoplicht betekent niet per definitie dat geen aandacht nodig is. Ook op 
dat moment is van belang dat gewaakt wordt voor nonchalance en 
scherp wordt gekeken of ook bij een groen stoplicht verbeteringen 
mogelijk zijn.  

5.2 Stem managementinformatie af op de dynamiek van 

de organisatie 

In hoofdstuk twee is de relatie beschreven tussen de omgeving en de 
vraag naar managementinformatie. Door het inzichtelijk maken van de 
dynamiek in de omgeving is het mogelijk een indicatie van de gewenste 
instrumenten op gebied van managementinformatie te bepalen. Door het 
confronteren van de huidige situatie versus deze indicatie kan worden 
bepaald op welke punten nog eventuele blinde vlekken in de 
managementinformatie bestaan.  
 
Het inzichtelijk maken van de dynamiek kan door het beantwoorden van 
de vragen uit hoofdstuk 2.1.1 Omgeving en 2.1.2 Organisatie. Het 
inzichtelijk maken is geen eenmalige activiteit. Ook gedurende het jaar 
of over jaren heen kan de dynamiek veranderen en daarmee ook de 
eisen aan de managementinformatie wijzigen.  

5.3 Deel de informatie 

Het delen van informatie heeft meerdere doelen. Ten eerste heeft dit tot 
gevolg dat dezelfde informatie bij elke betrokkene bekend is. Ten tweede 
kan ogenschijnlijk minder relevante informatie voor anderen waardevol 
zijn. Teruglopende offerteaanvragen kunnen direct worden doorvertaald 



 

 
Resultaten onderzoek managementinformatie                                Bladzijde 38/42 
© Bisnez Management april 2010 

in mogelijke overcapaciteit voor de productie. Delen zorgt ook voor 
algemene betrokkenheid. Het delen kan bijdragen aan begrip voor 
genomen beslissingen. Denk hierbij aan het niet verlenen van kortingen 
aan een in de ogen van verkoop schitterende klant welke een discutabel 
betalingsgedrag hanteert. Bij het delen moet uiteraard wel voorkomen 
worden dat de informatie op verkeerde plaatsen terecht komt. Ook 
moeten de mogelijke gebruikers van de informatie goed getraind worden 
in wat de informatie daadwerkelijk betekent. Daarnaast moeten de 
managers geen informatieoverflow krijgen.  

5.4 Maak managementinformatie vast aandachtspunt bij 

ontwikkelen nieuwe strategieën en/of producten 

Door bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën en/of producten 
managementinformatie een vast onderwerp te laten zijn van het 
ontwikkeltraject worden teleurstellingen voorkomen. 
Managementinformatie sluit direct vanaf het in de markt zetten van het 
product aan bij de benodigde informatie. Specifieke risico’s en 
bijbehorende informatievragen worden vroegtijdig onderkend. Daarnaast 
biedt het inzicht in de vereiste aanvullende registratie eisen zodat tijdig 
kan worden bepaald of de huidige informatievoorziening de registratie 
kan ondersteunen. 

5.5 Maak risicomanagement vast onderdeel van agenda 

managementteam 

Succesvol risicomanagement is vooral ingegeven door het gesprek 
erover te voeren. Uiteraard past daarbij ook een succesvolle 
ondersteuning op gebied van methodieken en tooling (o.a. 
procesdashboards, early warning systems, stresstesten). Belangrijkste 
winst ligt in het daadwerkelijk toepassen. Daarbij houdt 
risicomanagement het management ook scherp in welke risico’s bestaan 
en in welke mate deze beheerst moeten worden en/of gemitigeerd. 
Risicomanagement is daarmee dus niet alleen het domein van de 
financiële functie maar moet tot in de haarvaten van het management 
worden verankerd.  

5.6 Kies een rapportagetool die aansluit bij de dynamiek 

Voor dynamische omgevingen geldt dat het opleveren van nieuwe 
rapportages en andere dwarsdoorsneden snel moeten worden 
aangeleverd. Dit betekent dat de rapportagetool op een eenvoudige 
wijze snel moet kunnen voorzien in de nieuwe behoefte. Bij de keuze 
voor een rapportagetool is het dan ook belangrijk hoeveel specifieke 
kennis de toekomstige gebruikers nodig hebben om zelf rapportages te 
kunnen maken. Standaard BI-tooling levert vooral meerwaarde als de 
managementvragen reeds goed zijn uitgekristalliseerd. Indien dit nog 
niet het geval is, ligt de voorkeur om eerst middels Excel en Access 
rapportages te ontwikkelen. Eventueel is het mogelijk om na succesvolle 
toepassing dit ook in een standaard BI-tool onder te brengen. Dit laatste 
vergroot wel de bertrouwbaarheid en toekomstrobuustheid.  

5.7 Stimuleer (eenduidige) gegevensvastlegging 

Managementinformatie staat en valt met de betrouwbaarheid van de 
onderliggende gegevens. Belangrijk hierbij is dat het management ook 
zelf gegevens registreert, ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. Een 
tweede stimulans is het daadwerkelijk gebruik maken van de 
geregistreerde gegevens. Ook moet het buiten de afgesproken kaders 
(dubbel)vastleggen van de gegevens worden tegen gegaan. Door op 
deze wijze te tonen dat het management achter de eenduidige 
vastlegging staat, heeft de managementinformatie toegevoegde waarde 
en is het actueel.  
 
Verder is adequate sturing op het registreren van de overige gegevens 
een kritieke succesfactor. De (productie)systemen bieden veelal meer 
mogelijkheden tot het registreren van gegevens dan de opties welke in 
gebruik zijn. Door te stimuleren dat de mogelijkheden benut gaan 
worden, is meer informatie voorhanden. Dit geeft bij nieuwe 
managementinformatie verzoeken een positieve invloed. Immers doordat 
de gegevens al geregistreerd zijn, gaat het alleen om het ontsluiten van 
de gegevens.    
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5.8 Meet en evalueer het rapportageproces 

Om het rapportageproces te kunnen evalueren moeten vooraf duidelijke 
afspraken worden gemaakt. Hiervoor is de PDCA-cyclus18 een geschikte 
methode. Direct bij het opstellen van een nieuwe rapportage moeten de 
doelen worden bepaald. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over:  
o Aantal te verrichten handelingen 
o Snelheid van oplevering van de rapportage 
o Handmatige bewerkingen na oplevering van de rapportage 
 
Voorkomen moet worden dat het invoeren van een evaluatiecyclus het 
proces verstoort. Dit betekent dat duidelijke afspraken gemaakt moeten 
worden welke wijzigingen meteen meegenomen worden in de cyclus en 
welke in de periodieke evaluatie worden meegenomen. Met het periodiek 
meten van het proces kunnen eventuele hiaten worden gesignaleerd en 
de daarbij behorende maatregelen worden genomen om de hiaten op te 
lossen. Indien het aantal hiaten in het rapportageproces boven de 
vastgestelde norm komt, dan is dit een belangrijk signaal dat de totale 
informatievoorziening mogelijk niet meer aansluit.  
 
 
 
 

                                                
18 Plan, do, check, act. Demming cyclus voor optimalisatie van processen. 
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6  Over Bisnez 

 
Bisnez Management BV is een jonge, snel groeiende onderneming die 
zich specialiseert in complex verander-, programma- en 
projectmanagement op het raakvlak van business en ICT, vanuit een 
strikt onafhankelijke positie. Door de focus op hoogwaardig, complex 
(project-) management is Bisnez in korte tijd uitgegroeid tot een 
centrum van expertise. Daarnaast biedt Bisnez strategisch advies vanuit 
een eerlijke, onafhankelijke vertrouwensrelatie met de klant. 
 
Visie 

Er is een markt op het raakvlak van business en ICT voor onafhankelijk 
advies, project- en interim-management, waarbij aandacht voor de 
opdrachtgever en een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding voorop 
staan. Marktpartijen hebben behoefte aan betrouwbare partners die in 
crisissituaties snel en doeltreffend kunnen adviseren en optreden. In 
deze markt geven gekwalificeerde mensen de doorslag en deze zijn 
schaars.  
Wij zijn ervan overtuigd dat deze mensen het best tot hun recht komen 
als ze opereren vanuit een bedrijf waarin ze: 

• zich gewaardeerd voelen;  

• hun ervaring en ambitie kwijt kunnen;  

• geen nummer zijn;  

• invloed hebben;  

• gelijkgestemde collega’s om zich heen weten.  
 
Missie 

Het ondersteunen van opdrachtgevers met managementtaken op een 
gedegen, directe wijze met verfrissende, betrokken, vakkundige 
adviseurs en managers die zich gewaardeerd voelen, een solide 
thuisbasis hebben, en met oog voor een gezonde bedrijfsvoering, 
maatschappelijke doelen en vooral aandacht voor opdrachtgevers. 
 
 

 

 

 

 

Waarden 

• Een gezonde kijk op het leven en het besef dat wij werken om te 
leven en niet leven om te werken. Brood op de plank is 
belangrijk en werken moet leuk zijn.  

• Medewerkers zijn belangrijker dan management.  

• Opdrachtgevers verdienen kwaliteit en hebben het recht 
tevreden te zijn.  

• We investeren in lange termijn relaties, gebaseerd op wederzijds 
respect, eerlijkheid en vertrouwen.  

• Diensten lever je tegen een eerlijk tarief.  

• Kennis is geen machtsmiddel: Bisnez denkt graag mee over het 
vakgebied en deelt haar kennis met opdrachtgevers.  

• Rekening houden met de effecten van de bedrijfsvoering op het 
milieu is vanzelfsprekend, waar mogelijk wordt gekozen voor 
milieuvriendelijke oplossingen.. 

• Maatschappelijke betrokkenheid is normaal. Hiervoor gebruikt 
Bisnez een deel van de winst.  

• Valse bescheidenheid siert niet: Bisnez streeft naar landelijke 
bekendheid. 

 
Dienstverlening 

• Programma- en projectmanagement  

• Advisering rond bedrijfsvoering en informatietechnologie  

• Interim-management  

• Project en IT auditing 

• Verandermanagement  

• Crisismanagement 

• Coaching en performance management  
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Nadere kennismaking 

Meer informatie over onze dienstverlening vindt u op www.bisnez.com. 
Voor een persoonlijke toelichting kunt u contact opnemen met uw 
contactpersoon bij Bisnez Management of contact opnemen met: 

 
 

Frans den Boer 
Algemeen directeur 

f.den.boer@bisnez.com 
 

 
 
Voor een persoonlijke toelichting over het uitgevoerde onderzoek of dit 
rapport kunt u contact opnemen met: 

 
 

Vincent van Doorn 
Adviseur 

v.van.doorn@bisnez.com 
 
 
 
Adres:  Hoofdstraat 64, 2861 AR  Bergambacht 
Telefoon: +31(0)182 – 350325 
Fax:  +31(0)182 – 350830 
KvKnr:  24348036 
Website: www.bisnez.com 
E-mail:  info@bisnez.com 
 


