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M A N A G E M E N T  C O N T R O L

Hoeksema: ‘Met mijn boek wil ik voorzien in de behoefte
aan een Nederlandstalig overzichtswerk op het gebied van
planning & control. Indien en voor zover een bedrijf geacht
kan worden bezig te zijn kwalitatief behoorlijke plannen in
voldoende mate te realiseren, kan worden gezegd dat het
bedrijf in control is. In control zijn betekent dus niet per se
dat de strategie en alle daarvan afgeleide doelstellingen van
de managers op de verschillende niveaus volledig worden of
zijn gerealiseerd. Het op deze wijze definiëren van in control
zijn zou betekenen dat slechts achteraf zou kunnen worden
vastgesteld dat men al dan niet in control is geweest. En
hiermee zou dit begrip zonder betekenis zijn voor de dage-
lijkse praktijk van bedrijfsvoering en management. In mijn
boek definieer ik in control zijn in navolging van anderen
daarom als volgt: een bedrijf en zijn management zijn in
control indien er een strategie is geformuleerd die voldoende
uitzicht biedt op bevredigende resultaten en op goede gron-
den het vertrouwen kan bestaan dat deze resultaten in vol-
doende mate worden gerealiseerd. Dit betekent dat er vol-
doende bewaking van realisatie plaatsvindt, dat afwijkingen
in het algemeen binnen de toleranties blijven en indien dit
niet het geval is, het management dit tijdig signaleert en pas-
sende maatregelen neemt.’

Out of control
‘Het tegengestelde van ‘in control zijn’ is ‘out of control
zijn’. Out of control zijn heeft altijd ernstige gevolgen. Niet
zelden betekent het minstens ophouden als zelfstandig

bedrijf te bestaan, bijvoorbeeld doordat men genoodzaakt is
zich te laten overnemen, maar in veel gevallen is discontinuï-
teit of zelfs faillissement uiteindelijk het gevolg. Er zijn drie
hoofdoorzaken van controlproblemen: 
– lack of direction oftewel geen of onvoldoende sturing.

Managers en/of medewerkers op lagere niveaus in de
organisatie weten niet of onvoldoende wat er van ze wordt
verwacht.

– motivational problems. Er zijn problemen in de sfeer van
intrinsieke en extrinsieke motivatie van managers en
medewerkers op lagere niveaus in de organisatie. 

– personal limitations, persoonlijke grenzen. Medewerkers
moeten over voldoende kennis en ervaring beschikken om
de verantwoordelijkheid te kunnen dragen en het gestelde
doel te kunnen realiseren. Dit blijft altijd een kwestie van
de juiste persoon op de juiste plaats.

‘Er bestaat een economisch optimum voor de kwaliteit van
control en in control zijn. Dit is het (denkbeeldige) punt
waarop precies geldt dat de extra euro die aan verbetering
van de control wordt besteed, precies één eurovermindering
van het controlverlies teweegbrengt. Onder controlverlies
wordt verstaan: het verschil (in geld) tussen de theoretisch
maximale winst die bij de gevoerde strategie in een bepaalde
periode mogelijk is en de in desbetreffende periode (bij deze
strategie) feitelijk gerealiseerde winst. Voor dit omslagpunt is
er sprake van een positief saldo, voorbij dit punt is er sprake
van een negatief saldo. Op dit optimumpunt kunnen we

Planning & control  revis ited

‘Alles in het leven heeft zijn prijs. Control en in control zijn
ook. Het nastreven van perfect control zal daarom altijd
relatief hoge kosten met zich meebrengen en daarom moet de
vraag worden gesteld of dit wel onder alle omstandigheden
gerechtvaardigd is. Het voortdurend werken aan good control
is meestal te prefereren.’ Dit stelt drs. Menno Hoeksema CMC
in zijn boek Planning & control revisited, methoden en
concepten in de dagelijkse praktijk.

Streven naar perfect
control is utopie
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spreken van good control. In de praktijk zal het lastig zijn
dit punt exact te vinden.’

Disfunctioneel gedrag
‘Bij de directe kosten van control en controlsystemen gaat
het om geldelijke uitgaven die zijn gemoeid met het toe-
passen van control. Bij de indirecte kosten van control en
controlsystemen moet men eerst en vooral denken aan dis-
functioneel gedrag en de (economische gevolgen) daarvan.
Soorten disfunctioneel gedrag kunnen zijn: 
– gamemanship (door managers verbeteren van de score

volgens de geldende prestatiemaatstaven zonder positieve
economische resultaten te realiseren);

– laten bestaan of laten ontstaan van slack;
– manipuleren van informatie;
– creatief boekhouden;
– operating delays (het welbewust toelaten of veroorzaken

van vertragingen);
– negatieve attitudes tegenover het bedrijf, de bedrijfsleiding

of het werk.

‘Disfunctioneel gedrag kan zich voordoen in ieder bedrijf en
bij ieder type control en controlsystemen. Het kan een
uiterst negatief effect hebben op de bedrijfsresultaten en
daarmee dus hoge kosten veroorzaken in termen van gemiste
winstmogelijkheden, of verspilde tijd en energie die ook aan
andere (wellicht winstgevende) activiteiten hadden kunnen
worden besteed. In dit laatstgenoemde geval spreken we van

opportunity cost. In mijn boek besteed ik in een aparte para-
graaf specifiek aandacht aan het begrip slack. Slack is het
verschijnsel dat er in de organisatie verspillingen voorko-
men. Minder efficiënt functioneren dan zou kunnen.
Belangrijke oorzaken van slack zijn:
– informatieasymmetrie: budgetgevers hebben minder

inzicht in de normstelling dan budgethouders. Daardoor
kunnen budgethouders budgetgevers bij het stellen van
doelen en het toekennen van middelen misleiden,
waardoor de normen lager worden gesteld dan mogelijk
en wellicht ook wenselijk is.

– information distortion: budgethouders manipuleren
bewust met rapportages betreffende realisatie van doelen
en werkelijke inzet van middelen. Dit kan in veel verschil-
lende vormen en op veel verschillende manieren. Doel is
steeds om de budgetgever te misleiden ten aanzien van de
mate waarin de gestelde doelen zijn gerealiseerd of waarin
aan de normen is voldaan.

– creatief boekhouden: voorbeelden hiervan zijn investe-
ringsuitgaven uitstellen, kosten toerekenen aan andere
periodes dan waarop zij eigenlijk betrekking hebben, niet
handhaven van het realisatiebeginsel ten opzichte van
opbrengsten door deze reeds te boeken voordat contracten
zijn getekend, enzovoorts.

– onvoldoende motivatie bij budgethouders voor het realise-
ren van de gestelde doelen;

Er bestaat een economisch optimum voor de kwaliteit van
control en in control zijn.
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Om de praktijkgerichtheid van het boek te illustreren, volgen hier
enige punten uit de do’s en don’ts voor het werken met het budget
als onderdeel van de planning & control-cyclus in de praktijk:

1.Wek geen overspannen verwachtingen ten aanzien van de effecti-
viteit van het budget als besturingsinstrument. Dit advies geldt
overigens voor alle modieuze trends en hypes. Het budget is geen
Haarlemmerolie en zelfs Haarlemmerolie helpt niet tegen alles.
Besturingsvraagstukken zijn nu eenmaal vaak gecompliceerd.
Moeilijk voorspelbare marktomstandigheden, gecompliceerde en
zich snel vernieuwende technologieën, financiële risico’s en
beperkingen, menselijk gedrag, menselijke samenwerking, men-
selijk falen, dergelijke aspecten kunnen allemaal roet in het eten
gooien. Complexe vraagstukken hebben nu eenmaal geen een-
voudige oplossingen.

2. Zorg dat u duidelijk zicht houdt op de contingencies, oftewel de
voorwaarden waaronder het budget als besturingsinstrument kan
fungeren. Dit is, in de terminologie van Hofstede, vooral in geval
van control door trial and error, bij een zekere graad van decen-
tralisatie. Hier kan de planning & control-cyclus werken en tot
zijn recht komen. In andere situaties moet de besturing op andere
wijze dan door middel van budgetten plaatsvinden, zeker in die
gevallen waar de processen, activiteiten en dus ook de manage-
ment control niet cyclisch zijn. Afdelingsplannen op basis van
meetbare doelstellingen kunnen dan goede diensten bewijzen.

3. Hanteer geen te simplistische opvattingen ten aanzien van de
werking van de besturingsfunctie. De traditionele voorstelling
met behulp van de systeembenadering, de cybernetische regel-
kring, incrementeel budgetteren en enkelvoudige terugkoppeling
(feedback control) is voor veel bedrijfssituaties niet (meer) actu-
eel. Feedforward control en dus omgaan met onzekerheid, de
lengte van de planningshorizon, de rapportagefrequentie, de
mogelijkheid van tussentijdse updates, de plaatsen binnen de
organisatie waar naar de oorzaken van afwijkingen wordt
gezocht (alleen binnen het eigen verantwoordelijkheidsgebied,
of ook binnen die van anderen) en de evaluatiestijl zijn enige
cruciale elementen die in iedere bedrijfssituatie zorgvuldig moe-
ten worden geconcretiseerd. Dan blijft de planning & control-
cyclus echter voor veel bedrijven een uitstekend stramien voor
het management control-proces.

4. Koester geen overdreven verwachtingen van de motivatie van
managers voor het werken met budgetten. Motivatie is een
gecompliceerd en kwetsbaar proces, dat vooral wordt gestuurd
door verwachtingen. De verwachting dat de taakstelling realiseer-
baar is en de middelen toereikend en de verwachting dat bij reali-
satie de in het vooruitzicht gestelde beloning inderdaad zal wor-
den toegekend in welke vorm dan ook (expectances en valances).

5. Heb oog voor de pluriformiteit van bedrijven, ook qua leeftijd en
cultuur. Dit geldt dus ook voor de pluriformiteit in de besturing

Menno Hoeksema: ‘Ik besteed in mijn boek ruim aandacht aan het
succesvol implementeren van planning & control-systemen. Hierbij
komen onder meer de keuze van een passende systematiek, de
fasering van het implementatieproces, de projectorganisatie, het
draagvlak en de doorlooptijd aan bod. Daarnaast is er ook aan-
dacht voor de noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes van
managers en controllers, planning en control in de tijd, samenhang
en afstemming van de cycli en succes- en faalfactoren van imple-
mentatieprocessen
‘In het boek wordt planning & control bewust niet primair behan-
deld als vakgebied van financiële functionarissen, maar als aan-
dachtsgebied van iedere manager. Want wanneer men zich gaat
bezighouden met het onderwerp planning & control, begint men
gewoonlijk aan de financieel-administratieve kant. Dit geldt ook
voor de meeste literatuur op dit gebied. In de titel van dit boek
betekent revisited niet pas na verloop van (lange) tijd weer tot het
onderwerp terugkeren, maar het van een andere kant benaderen
dan de gebruikelijke financieel-administratieve invalshoek. Bij de
gebruikelijke benadering krijgt men op veel vragen vanuit de dage-
lijkse praktijk geen antwoord. Erger, men krijgt niet eens gelegen-
heid die vragen te stellen. Daarom begint planning & control revisi-
ted bij deze praktijk en stelt van daaruit de verschillende
deelonderwerpen aan de orde, ook de financieel-administratieve.
‘Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat een rond-

vlucht boven het vakgebied planning & control. Het tweede deel
gaat in op concepten, methoden, instrumenten en systemen die in
de praktijk worden gebruikt tijdens de planning & control-cyclus. In
het derde deel komen enkele bijzondere aandachtsgebieden aan de
orde zoals planning & control van not for profits, gedragsmatige
aspecten van planning & control en succesvol implementeren van
planning & control-systemen. Het geheel is voorzien van checklists
en schema’s.
‘Er wordt speciaal aandacht besteed aan de gedragseffecten van
meten en evalueren. Verder wordt besproken in hoeverre een
systeem van planning & control het gedrag van managers kan stu-
ren. Ook wordt aandacht besteed aan het belang van de juiste out-
put- en prestatiemaatstaven en evaluatiestijl en de gevaren van
zogenoemde pseudo-outputmaatstaven. Tevens komen ervaringen
uit de praktijk van planning & control uitgebreid aan bod. Dit zijn
onder meer de (gewenste of noodzakelijke) lengte van de plan-
ningshorizon, de informatie-inhoud van plannen en budgetten, tijd-
planning en doorlooptijd van processen van planning en budgette-
ring, gebruik van procedurebeschrijvingen, handleidingen en
manuals, rollen van staffunctionarissen en controllers. Speciale
aandacht is er voor planning & control bij not for profits. 
Ook wordt ingegaan op twee onderwerpen die de laatste tijd nogal
veel publiciteit hebben gekregen: de balanced scorecard en beyond
budgeting. Er wordt aangetoond dat er een verband kan worden

Acht do’s en don’t s 

Planning & cont rol revisited
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– disfunctioneel gedrag: het door budgethouders onvoldoen-
de bewaren van het evenwicht tussen het belang van de
eenheid waarvoor zij verantwoordelijk zijn, het belang van
de organisatie als geheel en hun eigenbelang. Soms ook het
door budgethouders welbewust nastreven van eigenbe-
lang, waarbij in sommige gevallen list en bedrog niet wor-
den geschuwd (opportunisme).

– onvoldoende committent van de budgetgevers: onvoldoen-
de betrokkenheid bij het budgetteringsproces en onvol-
doende aandacht en belangstelling voor financieel-econo-
mische zaken en onderwerpen.

– beperkingen in de competentiesfeer, dus op het gebied van
functiegeschiktheid, bekwaamheid, ervaring of persoon-
lijkheidskenmerken van de budgethouder.

‘Deze opsomming is niet volledig en de genoemde oorzaken
zijn ook niet alle onafhankelijk van elkaar. Soms komen zij
in combinatie voor. Zij komen echter zelden allemaal tege-
lijk voor.’

Planning & control 
‘Onder planning & control verstaan we de jaarlijkse (met
het financiële boekjaar synchroon lopende) cyclus van ope-
rationele planning, budgettering, uitvoering, registratie van
de realisatie en veredeling van de administratieve gegevens
tot managementinformatie, rapportage en analyse van de
resultaten in het licht van de plannen en tenslotte terug-
koppeling en evaluatie, met eventuele consequenties voor de
volgende periode.
‘Planning & control is dus een bij de operationele bedrijfs-
voering passend cyclisch proces, waarbij de aanwezigheid
van beleidsdoelstellingen wordt verondersteld. Het planning
& controlproces behoort tot het besturingsinstrumentarium
van de organisatie. In het boek komt nadrukkelijk en op
meerdere plaatsen aan de orde dat de concrete vorm en
inrichting van het planning & control-proces moeten passen
bij de onderneming/organisatie. Ook wordt met behulp van
checklists duidelijk gemaakt wat passend (contingent) is in
welke situatie. Hiermee wordt een praktisch instrument
aangereikt om de contingentie voor de eigen organisatie te
bepalen. Verder wordt benadrukt dat elke vorm van plan-
ning een bepaalde mate van onzekerheid met zich mee-
brengt, omdat we nooit (helemaal) zeker zullen zijn van de
toekomst. Maar er worden ook aanwijzingen gegeven hoe
om te gaan met deze onzekerheid.
‘De aspecten van de controllersfunctie die betrekking hebben
op financial accounting zie je overigens steeds meer terecht-
komen in centraal gepositioneerde eenheden zoals SSC’s.
Tegelijkertijd blijft de planning & control ten volle een ver-
antwoordelijkheid van decentrale business units. Business
unit controllers zullen volgens mij een steeds groter deel van
hun werkzaamheden en tijd moeten besteden aan ondersteu-
ning van het operationeel management bij de planning &
control-verantwoordelijkheden. Steeds meer zullen zij
daarbij zelf als controller verantwoordelijk zijn voor de
ontwikkeling en het gebruik van het daarbij behorende
instrumentarium, zoals de budgetteringssystematiek, infor-
matie systemen en rapportage- en beoordelingssystemen.’

Bron:
Planning & control revisited, methoden en concepten in de dagelijkse
praktijk. Drs. M.L. Hoeksema CMC.Kluwer,  ISBN 90 13 02119 0.

(management control) in het algemeen en de rol die het
budget daarbij eventueel kan spelen in het bijzonder.

6. Heb oog voor de verschillen in aansturing op en tussen de
verschillende managementniveaus van grotere bedrijven
en voor de verschillen die dit met zich meebrengt voor de
rol van het budget.

7. Realiseer u dat ieder bedrijf zelf moet zien te komen tot
een passende implementatiestrategie van budgetterings-
methoden, -technieken, en -processen. Besteed hierbij ook
voldoende aandacht aan het implementatieproces zelf.

8. En last but not least, onderschat het belang van het bud-
getteringsproces zelf niet. Er wordt wel gesteld dat in
sommige gevallen het proces belangrijker is dan het uit-
eindelijke resultaat. Het proces dwingt decentrale mana-
gers immers om in geval van interdependenties de acti-
viteiten op elkaar af te stemmen (bijvoorbeeld
verkoopmanagement en productiemanagement in functio-
neel ingerichte organisaties) en het nodige met elkaar te
communiceren. Dit kan op zichzelf bij de bedrijfsbesturing
al een wezenlijke functie vervullen en bijdragen aan de
versterking van het zelfsturend vermogen.

gelegd tussen budgetteren en de balanced scorecard en wel
op het niveau van de afdelingsplannen. Ten aanzien van
beyond budgeting geldt dat de tijd van planning & control en
budgettering zeker niet voorbij is. Als financieel plan is het in
alle bedrijven en instellingen onmisbaar. Maar ook de bestu-
ringsfunctie kan in zeer veel situaties zinvol vervuld worden
door het budget. En in het boek geef ik ook aan in welke situa-
ties.
‘Mijn boek is allereerst bestemd voor diegenen die in huidige
of toekomstige functie te maken hebben met vraagstukken en
onderwerpen op het gebied van planning & control, zoals
directeuren en leden van algemene directies, andere mana-
gers op verschillende niveaus, financieel directeuren, con-
trollers en administrateurs, werkzaam bij ondernemingen,
maar ook bij zelfstandige instellingen en overheidsorganisa-
ties. Daarnaast is dit boek ook bedoeld voor studenten WO
en HBO bedrijfseconomie, bedrijfskunde, bestuurskunde,
bedrijfsinformatica, marketing en communicatie. Verder ook
voor studenten aan postacademische registercontrollers- en
MBA-studies en aan post HBO-vervolgopleidingen, onder
andere controllersopleidingen.
En last but not least, behoren ook in de professionele praktijk
werkzame personen tot de doelgroep.’




