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Het vak administratieve organisatie behoort aan
deze universiteit reeds vele jaren tot de verplichte
onderdelen van de doctorale studies bedrijfsecono-
mie en bestuurlijke informatieverzorging en de
postdoctorale studies accountancy en controlling.
De doctoraalstudenten krijgen een inleiding (alhoe-
wel deze inleiding zodanig van omvang is dat stu-
denten het nauwelijks als een inleiding ervaren); de
postdoctoraalstudenten krijgen een verdieping op
grond waarvan het vak ook wel wordt aangeduid als
‘administratieve organisatie voortgezet’.

Bijna drie decennia lang is het vak administratieve
organisatie aan onze universiteit onder de bezie-
lende leiding van de veel te vroeg overleden hoog-
geleerde Wilschut tot ontwikkeling gekomen. Met
zijn liefde voor het vak en met zijn met praktijk-
voorbeelden doorspekte colleges bracht hij de leer-
stof tot leven. Zijn scherpe analyses en zijn ‘back to
basics’-aanpak leven voort in het hoofd van velen
die aan deze universiteit zijn afgestudeerd en
inmiddels in de praktijk carrière hebben gemaakt.
Lang voordat ik hem Karel ben gaan noemen, was
ik ook een van zijn studenten. Onder zijn inspire-
rende begeleiding heb ik het vak administratieve
organisatie geleerd en heeft hij mij, in mijn functie
als docent aan de accountancyopleiding, verder
gevormd.

Twee jaar geleden werd ik benoemd tot hoogleraar
in de accountancy. De wereld rondom het vak
administratieve organisatie (of ‘bestuurlijke infor-
matieverzorging’ zoals ik het liever noem) is volop
in beweging. Internationale aansluiting tussen
‘onze’ bestuurlijke informatieverzorging aan de ene
kant en Angelsaksische vakken en terminologie aan
de andere kant is dringend gewenst, en ontwikke-
lingen op het gebied van assurance en control
nopen tot een herbezinning op de collegestof.
Tenslotte vragen ontwikkelingen in de nieuwe eco-
nomie en telecommunicatie om aanpassing van
casussen en literatuurlijsten. 

De afgelopen twee jaar heb ik, tegen deze achter-
grond, de volgende wijzigingen in de opleiding
aangebracht:
• Recente ontwikkelingen op het gebied van

management control en internal control zijn
explicieter dan tevoren in de colleges aan de orde
en hebben hun weerslag gekregen in de litera-
tuurlijst.

• De informatie- en communicatietechnologie
(ICT) heeft een nog prominentere plaats in de
opleiding gekregen; een en ander mede voortko-
mend uit de stimulerende discussies in de
Permanente Werkgroep Accountancy (PWA).

• Het vakgebied accounting information systems,
zoals we dat kennen vanuit de Angelsaksische
landen, heeft een plaats in de opleiding gekregen.
Om tot een goede verankering te komen moet op
dit punt nog veel werk worden verzet.

• Er is een accentverschuiving doorgevoerd van
handels-, productie-, en (traditionele) dienstver-
lenende bedrijven (die met name in de accentpro-
gramma’s van het doctoraal aan de orde worden
gesteld) naar verzekeringsbedrijven, banken,
overheidsbedrijven en dienstverlenende bedrij-
ven in de nieuwe economie (die met name in de
postdoctorale studies aan de orde komen).

Ook het onderwijsproces is ingrijpend gewijzigd.
Geënthousiasmeerd door collega Van Kollenburg
zijn werkvormen ingevoerd die tot meer inbreng
van en interactie met de studenten leiden. Voorts is
het internet (in de vorm van de digitale leeromge-
ving) dienstbaar gemaakt aan het onderwijs en aan
de communicatie tussen studenten en docenten.

De afgelopen twee jaar is dus hard gewerkt om het
vak bestuurlijke informatieverzorging blijvend te
laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de prak-
tijk. Ik heb mij voorgenomen om voortdurend aan-
dacht te hebben voor het doorvoeren van nood-
zakelijke veranderingen. Tot zover wat betreft het
onderwijs.

1 Inleiding
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Een andere taak die verbonden is aan mijn functie
als hoogleraar aan deze universiteit, ligt op het
gebied van het wetenschappelijk onderzoek. Het
onderzoek gericht op de accountancy in het alge-
meen heeft aan onze universiteit een forse impuls
gekregen door de start van het IOSA-project; een
initiatief van de emeritus hoogleraar Bak. In deze
oratie wil ik ingaan op de probleemstellingen
binnen het vakgebied bestuurlijke informatieverzor-
ging die op nadere uitwerking liggen te wachten. Ik
heb mij voorgenomen het wetenschappelijk onder-
zoek langs de lijnen van dit betoog vorm te geven.

Wetenschappelijk onderzoek is een tijdrovende
activiteit en kan alleen succesvol tot een einde
worden gebracht indien de onderzoeker voldoende
‘drive’ heeft of (anders gezegd) voldoende nieuws-
gierig is. De onderzoeker is op zoek naar iets dat nu
nog niet (met zekerheid) bekend is. Het lijkt op
turen in een glazen bol in de hoop te zien wat op dit
moment nog achter de horizon schuilgaat. Daarmee
is de onderzoeker geen waarzegger of waarzegster,
maar wat wordt gezegd moet wel waar zijn.
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2 Positionering

2.1 De centrale vraagstelling binnen de economi-
sche wetenschap

De economische wetenschap1 is een ervarings-
wetenschap,2 dat wil zeggen dat de aandacht zich
richt op aspecten3 van de waarneembare wereld.
Deze aspecten worden opgenomen in min of meer
generiek toepasbare theorieën en modellen, die het
mogelijk maken om (1) de waargenomen werkelijk-
heid te begrijpen (de werkelijkheid wordt 
‘gevangen’ in theorieën/modellen), en (2) de wer-
kelijkheid te beïnvloeden zodat deze zich in een
gewenste richting beweegt (de theorieën/modellen
worden gebruikt om de impact van acties op de
werkelijkheid te voorspellen).

De economische wetenschap bestudeert het econo-
misch gedrag van de mens4 ofwel: de mens in zijn
streven naar welvaart (kenobject). Daarbij wordt
uitgegaan van veronderstellingen die liggen op het
gebied van effectiviteit en efficiëntie:

• Effectiviteit
De veronderstellingen betreffende de effectiviteit
richten zich op de uitkomst van het gedrag, ofwel
op de vraag welke mate van welvaart wordt
bereikt. Deze veronderstellingen betreffen:
1 de mens heeft meerdere (oneindige) behoeften;
2 de mens is in staat deze behoeften te rangschik-

ken in volgorde van bijdrage aan de welvaart.
Hiervoor is het begrip ‘nut’ geïntroduceerd.

• Efficiëntie
De veronderstellingen betreffende de efficiëntie
richten zich op het gedrag zelf ofwel op de vraag
op welke wijze een bepaald welvaartsniveau
wordt bereikt. Deze veronderstellingen betreffen:
1 de middelen, die nodig zijn om welvaart te

bereiken, zijn schaars;
2 de beschikbare middelen zijn alternatief aan-

wendbaar.

Het economisch handelen van de mens is een zoda-
nig complex verschijnsel, dat het bijna onmogelijk
is om alle aspecten daarvan in één keer te overzien.
Op grond daarvan is binnen de economische weten-
schap (net als in alle andere wetenschappen)
arbeidsverdeling totstandgekomen op grond waar-
van kan worden gesproken van specialisaties. De
bedrijfseconomie is zo’n specialisatie.5

Bedrijfseconomie is dat deel van de economische
wetenschap, dat is gericht op het verklaren van 
verschijnselen die zich voordoen binnen huishou-
dingen (ervaringsobject). De economische ver-
schijnselen binnen huishoudingen zijn op hun beurt
weer zodanig omvangrijk, dat ook binnen de
bedrijfseconomie weer diverse specialisaties tot
stand zijn gekomen. Het behoeft geen betoog dat
ook alle specialisaties binnen de bedrijfseconomi-
sche wetenschap zich primair bezighouden met de
hiervoor geschetste effectiviteits- en efficiëntie-
vraagstukken.

De doelstelling van dit hoofdstuk is om te komen tot een kader waarbinnen wetenschappelijk onderzoek
binnen het vakgebied bestuurlijke informatieverzorging kan worden geplaatst. In paragraaf 2.1 wordt 
uiteengezet dat de economische wetenschap zich richt op effectiviteitsvraagstukken (nutmaximalisatie) en
efficiëntievraagstukken (inzet van schaarse middelen). De invulling van deze vraagstukken binnen de
bedrijfseconomie wordt in paragraaf 2.2 aan de orde gesteld. Het effectiviteits- vraagstuk betreft de doel-
bepaling binnen huishoudingen; het efficiëntievraagstuk betreft de inrichting van de huishouding en de
beheersing. Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 uiteengezet dat bestuurlijke informatieverzorging een eco-
nomische wetenschap is en dat derhalve het wetenschappelijk onderzoek zich dient te richten op de doel-
bepaling, de inrichting en de beheersing. Tenslotte worden in paragraaf 2.4 enige relativerende
opmerkingen gemaakt.
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Doelbepaling

2.2 Effectiviteits- en efficiëntievraagstukken
binnen de bedrijfseconomie

De bedrijfseconomie omschrijft het begrip huis-
houding vanuit haar kenobject als volgt: een op een
gemeenschappelijk doel gericht en door het econo-
misch principe beheerst6 geheel van mensen, pro-
cedures en technische middelen (Starreveld 1997). 
Deze definitie bevat twee belangrijke onderdelen
(te weten: ‘gemeenschappelijk doel’ en ‘geheel van
mensen, procedures en technische middelen’),
waarin de effectiviteits- en efficiëntievraagstukken
kunnen worden herkend. Beide onderdelen worden
hierna kort besproken.

Effectiviteitsvraagstuk: gemeenschappelijk doel
Het ‘gemeenschappelijk doel’ in deze definitie
heeft te maken met het effectiviteitsvraagstuk in
termen van (1) wat zijn de behoeften, en (2) wat is
de rangorde van die behoeften. De achterliggende
gedachte is te komen tot nutmaximalisatie. Dit
vraagstuk kan worden gekarakteriseerd als doel-
bepaling. Vrijwel altijd zal het management van
een onderneming het streven naar of het veilig-
stellen van de levensvatbaarheid van de onderne-

ming beschouwen als de hoofddoelstelling van de
onderneming (Douma 1996). Daarbinnen kan
onderscheid worden gemaakt tussen de sociale
levensvatbaarheid (maatschappelijke en individuele
acceptatie) en economische levensvatbaarheid
(groei, rentabiliteit, solvabiliteit, onafhankelijkheid
en flexibiliteit). Deze doelbepaling dient zodanig te
worden uitgewerkt, dat de organisatie op stakeholders
en situaties in de omgeving van de huishouding is
afgestemd7 (het externe afstemmingsprobleem).8

Efficiëntievraagstuk: geheel van mensen, procedu-
res en technische middelen
Het nut wordt gerealiseerd door een samenwer-
kingsverband van mensen, procedures (ruimer:
processen) en technische middelen, ook wel aan-
geduid als de productiefunctie.9 De genoemde mid-
delen zijn schaars en alternatief aanwendbaar. Dit
vraagstuk kan worden gekarakteriseerd als doel-
realisatie. Doelrealisatie omvat de inrichting van de
organisatie (het structureringsprobleem), de
beheersing van de activiteiten (het interne afstem-
mingsprobleem) en de activiteiten zelf (operatio-
nele processen).

Huishouding Omgeving

Efficiëntie Effectiviteit

Relevantie

BeheersenStructureren
Management-
processen

OutputVerwerkingInput
Operationele 
processen

Figuur 1: Managementprocessen en operationele processen.
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Het voorgaande is in figuur 1 weergegeven. Het doel
van de figuur is om een eenvoudige voorstelling van
zaken te geven. Zo zijn alle managementprocessen
onder één noemer gebracht. (Anthony [1995] maakt
in dit verband nog onderscheid tussen strategic 
control, management control en task control), en is
slechts zeer summier de relatie aangegeven tussen de
managementprocessen en de operationele processen.
Het is mogelijk om figuur 1 een meer generieke
betekenis te geven. Tot nu toe is de organisatie als
geheel in de beschouwing betrokken, maar het is
uiteraard ook mogelijk om hetgeen hiervoor is
beschreven uit te werken voor één bepaald bedrijfs-
proces of een onderdeel daarvan. Zo zal ten aanzien
van het inkoopproces dienen te worden nagedacht
over de gewenste output (effectiviteit) alsmede over
de inrichting van het proces en de beheersing daar-
van (efficiëntie). Deze managementprocessen
kunnen worden onderscheiden van de uitvoerende
activiteiten die binnen het inkoopproces moeten
worden verricht. In de volgende paragraaf wordt op
soortgelijke wijze het proces van bestuurlijke infor-
matieverzorging benaderd.

2.3 Effectiviteits- en efficiëntievraagstukken
binnen de bestuurlijke informatieverzorging

De bestuurlijke informatieverzorging wordt gedefi-
nieerd als alle activiteiten met betrekking tot het
systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken
van gegevens, gericht op het verstrekken van infor-
matie ten behoeve van het besturen in engere zin,
het doen functioneren en het beheersen van een
huishouding, en ten behoeve van de verantwoordin-
gen die daarover moeten worden afgelegd
(Starreveld 1994). Of zoals Bergh (2000) kort
samenvat: alle activiteiten gericht op het systema-
tisch verzorgen van informatie ten behoeve van het
besturen van organisaties.

Ook dit is weer een definitie met een duidelijke eco-
nomische signatuur. Het effectiviteitsvraagstuk kan
worden teruggevonden in de mate waarin de output

van het operationele informatieverzorgende proces
aansluit bij de behoefte aan bestuurlijke informatie.
Het efficiëntievraagstuk komt tot uitdrukking in de
inrichting en het beheer van het informatieverzor-
gende proces (in de definitie: systematisch) en in de
gegevensverwerking c.q. informatieproductie zelf (in
de definitie: verzamelen, vastleggen en verwerken). 

Op grond hiervan kom ik tot de conclusie dat het
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de
bestuurlijke informatieverzorging zich op drie
gebieden dient te richten:
• Het doel van de bestuurlijke informatieverzor-

ging: welke informatie is relevant gegeven de
specifieke omgevingsfactoren, op welke wijze
kan dit worden vastgesteld, op welke wijze kan
de bestuurlijke informatieverzorging verder 
bijdragen aan de kwaliteit van te nemen beslis-
singen en op welke wijze kan (achteraf) worden
vastgesteld dat het doel is bereikt.

• Het inrichten van de bestuurlijke informatie-
verzorging.

• Het beheersen van de bestuurlijke informatie-
verzorging en direct daarmee samenhangend de
exploitatie zelf. (De exploitatie [of de operatio-
nele processen zoals hiervoor genoemd], blijft
hierna verder buiten beschouwing.)

In de hiernavolgende hoofdstukken wordt elk van
de gebieden nader besproken.

2.4 Relativering
De bestuurlijke informatieverzorging wordt in deze
uiteenzetting als een economische wetenschap
gezien. Vele vraagstukken binnen de bestuurlijke
informatieverzorging worden echter multidiscipli-
nair aangepakt. Naast kennis aanwezig binnen de
economische wetenschap wordt bij het oplossen
van deze vraagstukken ook gebruikgemaakt van
bijvoorbeeld de psychologie, de sociologie en de
organisatiekunde. In deze uiteenzetting wordt hier-
aan geen nadere invulling gegeven.
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3 Het doel van de bestuurlijke informatieverzorging

3.1 Informatie voor intern gebruik
Toegenomen concurrentie, de snelle vooruitgang in
de techniek, de toegenomen maatschappelijke
functie van huishoudingen en het hogere oplei-
dingsniveau (waaraan gekoppeld een hoger zelfbe-
wustzijn) van werknemers zijn maar enkele van de
factoren die een voedingsbodem vormen voor
snelle veranderingen binnen huishoudingen. Om te
kunnen overleven maken huishoudingen verande-
ringen door op het gebied van de inrichting van de
organisatie, de wijze van besturing van de organisa-
tie, de wijze van productontwikkeling, de wijze van
risicobeheersing en de wijze waarop relaties
worden aangegaan met andere huishoudingen. Dit
alles leidt tot meer focus op de klanten, het afstoten
van activiteiten met minder toegevoegde waarde,
het decentraliseren van beslissingsbevoegdheden,
het terugdringen van doorlooptijden, het aangaan
van allianties en partnerships met toeleveranciers
en afnemers, en het experimenteren met nieuwe
afzetkanalen (e-commerce)10. Als gevolg daarvan
veranderen ook de informatiebehoeften binnen
huishoudingen. Hierna volgt een aantal voorbeel-
den om dit te verduidelijken.

‘Levers of control’
Van oudsher heeft management control zich ont-
wikkeld vanuit de veronderstelling dat de wereld
relatief stabiel is en dat ontwikkelingen in de omge-
ving van organisaties (in termen van klantwensen,
produkt-/marktcombinaties, economie, investe-
ringsklimaat) eenvoudig zijn te voorspellen. Tegen
deze achtergrond ontwikkelde zich een hiërarchi-

sche kijk op strategieontwikkeling. Dit houdt in
dat, uitgaande van de organisatiedoelen op het
hoogste niveau, top-down werd bepaald wat in de
diverse onderdelen van de organisatie dient te
gebeuren. Alles kan worden vastgelegd in een plan,
dat vaak voor een langere periode werd gebruikt
(een jaar of meer). Management control is erop
gericht om ervoor te zorgen dat de werkelijkheid
zich conform het plan ontwikkelt. Verrassingen
waren niet gewenst. De primaire invalshoek is stan-
daardisatie en efficiëntie. 

Simons (1995) geeft aan dat in dit kader twee 
control-systemen zijn ontstaan, die hij, met een
knipoog naar de Chinese filosofie, aan de yin-kant
(Yin = forces representing darkness and cold)
plaatst. Deze zijn:
• boundary system: dit control-systeem is gericht

op het vermijden van risico’s; er worden grenzen
gesteld aan het handelen van werknemers in de
organisatie. Eigen initiatief, experimenten en
nieuwe ideeën dienen zich te bewegen binnen de
grenzen van de gestelde kaders;

• diagnostic control-system: dit control-systeem is
gericht op het vaststellen van de mate waarin het
werkelijke functioneren van de organisatie over-
eenkomt met de gemaakte plannen en op het
nemen van correctieve acties indien (negatieve)
afwijkingen worden geconstateerd.

Met name in het laatste decennium komen organisa-
ties tot de conclusie dat de wereld in het geheel niet
stabiel is en dat de ontwikkelingen snel gaan.

De doelstelling van dit hoofdstuk is enkele suggesties te doen met betrekking tot wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van het doel van de bestuurlijke informatieverzorging. In de paragrafen 3.1 en 3.2
wordt beschreven dat de gewenste informatie voor intern respectievelijk extern gebruik zich verbreedt en
verdiept. Voorts blijkt dat de gewenste externe informatie steeds meer overeenkomsten gaat vertonen met
de interne bestuurlijke informatie. Deze ontwikkelingen zijn gerelateerd aan de relevantie van informatie en
de ondersteuning van het management c.q. de stakeholders in het beslissingsproces. In paragraaf 3.3
wordt daarop een toelichting gegeven. Tenslotte worden in paragraaf 3.4 suggesties gedaan tot nader
onderzoek en verdere verdieping.
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Strategie dient nu overal in de organisatie te ontstaan
(emerging strategy) en te worden bijgesteld om 
antwoord te geven op de snel wijzigende omstandig-
heden. Niet in de laatste plaats betreffen deze wijzi-
gingen de eisen en wensen van de klanten, die
maatwerk verwachten. Jaarplannen zijn voor een
belangrijk deel achterhaald. Management control is
erop gericht voortdurend verbeteringen aan te bren-
gen en optimaal gebruik te maken van de kennis en
creativiteit van de werknemers. 

Ook in dit kader onderscheidt Simons twee control-
systemen, die aan de yang-kant (Yang = forces of
light and warmth) zijn geplaatst. Deze zijn:
• beliefs system: dit control-systeem is gericht op

het definiëren en uitdragen van de kernwaarden
van de onderneming. In plaats van het stellen van
grenzen (boundary system), wordt aangegeven
wat de onderneming belangrijk vindt en wordt
van de werknemers verwacht dat zij in de geest
van deze kernwaarden activiteiten ontplooien die
nodig zijn om de doelstellingen van de organisa-
tie te bereiken;

• interactive control system: dit control-systeem is
erop gericht om (op elk niveau in de organisatie)
voortdurend met elkaar in gesprek te zijn over de
bereikte resultaten, wat beter kan, wat anders
moet, kansen en bedreigingen en aanpassingen in
de aanpak. 

Elk van de behandelde control-systemen kan slechts
werken indien informatie aanwezig is. De voor deze
informatie benodigde gegevens, verwerkingspro-
cessen, presentatievormen en gebruiksvormen ver-
schillen per control-systeem. 

De diagnostische control-systemen bijvoorbeeld 
vereisen vooraf plannen, budgetteren en/of de vast-
stelling van control-variabelen met bijbehorende
meetgrootheden en normen. Tijdens de uitvoering
van activiteiten of na afronding van een project is
informatie nodig over het werkelijke verloop van

activiteiten, de kosten en/of de werkelijke uitkom-
sten van de control-variabelen. De gegevens worden
gepresenteerd door de werkelijkheid van de afgelo-
pen periode te plaatsen naast de plannen, budgetten
en normgrootheden van die periode en naast de wer-
kelijke uitkomsten van de overeenkomstige periode
in het vorige jaar. Voorts worden vaak cumulatieve
cijfers getoond (cijfers tot en met de zojuist afgeslo-
ten periode). Tenslotte worden de verschillen tussen
de werkelijkheid en het plan/budget uitgerekend en
geanalyseerd. Hierdoor ontstaat een gedetailleerd
inzicht in wat er is gebeurd en op welke wijze de
afwijkingen zijn ontstaan.

De interactieve control-systemen starten voor een
belangrijk deel met dezelfde informatiebehoeften
als de diagnotische control-systemen. In aanvulling
daarop bestaat behoefte aan meer gedetailleerde
informatie om in detail vast te stellen wat de oorza-
ken van afwijkingen tussen werkelijkheid en plan,
budget of norm zijn geweest, wat daaruit valt te
leren, op welke wijze sterke punten nog verder
kunnen worden benut en op welke wijze negatieve
afwijkingen in de toekomst kunnen worden voorko-
men. Ook in een situatie waarin zich geen afwijkin-
gen tussen werkelijkheid en plan, budget of norm
voordoen, is behoefte aan nadere analyse: wat
hebben de concurrenten gedaan, hoe staat het met
de tevredenheid van de afnemers, welke technische
ontwikkelingen doen zich voor, hoe ontwikkelt de
mode zich enz.

Al deze informatie wordt behandeld en besproken
met de meest betrokken medewerkers. Deze interac-
tie leidt tot een behoefte aan modellen, het opsporen
van verbanden en het uitvoeren van regressieanaly-
ses. Het gedetailleerde inzicht in wat er is gebeurd
en op welke wijze de afwijkingen zijn ontstaan (zie
hiervoor), is slechts een startpunt. De belangrijkste
doelstelling is om in de toekomst te kijken, ontwik-
kelingen te voorspellen en te leren van het verleden
om in de toekomst (nog) beter te presteren.
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‘Balanced scorecard’
Veel ondernemingen zijn met name vertrouwd met
de hiervoor besproken diagnostische control-syste-
men. Gedurende lange tijd werd binnen deze con-
trol-systemen nagenoeg geheel gesteund op
financiële informatie. De snel veranderende
wensen van klanten en de dynamiek in de markt
noodzaken tot flexibiliteit in doelstellingen en stra-
tegie en tot maatwerk richting klanten.11 Managers
moeten voortdurend veranderen en verbeteren,
moeten voldoen aan de verwachtingen van klanten
en dienen werknemers aan te sporen tot vernieu-
wing, het nemen van verantwoordelijkheden, het
gebruik van creatieve mogelijkheden etc. (zie ook
hierna onder empowerment). 

Met name Johnson (1987) bracht onder de aan-
dacht, dat deze veranderingen ertoe leiden dat
managers niet alleen kunnen koersen op informatie
die voor een belangrijk deel financieel van aard is.
Daarna zijn het met name de publicaties van
Kaplan geweest (1992, 1993, 1996a en 1996b), die
onder de aandacht hebben gebracht dat ook het
managen van de loyaliteit en tevredenheid van
klanten, de flexibiliteit, effectiviteit, efficiëntie van
interne processen en de mate waarin de organisatie
en de werknemers in staat zijn te innoveren en te
leren, aspecten zijn die tezamen met de financiële
kengetallen moeten worden gemanaged.12

Kaplan heeft een en ander overzichtelijk en
gestructureerd uitgewerkt in de balanced scorecard.
De systematiek vereist van de bestuurlijke informa-
tieverzorging niet alleen financiële informatie;
meer dan in het verleden is ook niet-financiële
informatie van belang. In de praktijk blijkt het niet
alleen moeilijk te zijn om de strategie te vertalen in
kritische succesfactoren en daaraan control-varia-
belen te relateren. Het is net zo moeilijk om per
control-variabele de juiste meetgrootheid en meet-
methode te selecteren en om de juiste koppeling tot
stand te brengen tussen de gewenste control-varia-

belen enerzijds en de enorme grote hoeveelheid
data-elementen en dataverwerkingsmethoden
anderzijds. (Dit laatste punt kan ook als volgt
worden geformuleerd: de bestuurlijke informatie-
verzorging is in de praktijk vaak nog niet in staat
om de informatie op te leveren die nodig is om de
control-variabelen te evalueren).13

Serviceniveauovereenkomsten
Enkele tientallen jaren geleden waren de relaties
tussen huishoudingen nog vrij eenvoudig te over-
zien. Vaak hadden deze relaties een hiërarchisch
karakter (van grondstof naar eindproduct), op
grond waarvan bedrijfskolommen konden worden
onderscheiden. Er werd gesproken van de waarde-
keten. Tegenwoordig zijn de relaties moeilijker te
doorgronden. Huishoudingen werken op vele
manieren samen, sluiten allianties en partnerships,
stoten niet tot de corebusiness behorende activitei-
ten af en huren deze weer in. Hierdoor ontstaat een
ingewikkeld geheel van samenwerkingsrelaties: de
waardeketen werd een waardeweb.
Binnen al deze samenwerkingsrelaties hebben huis-
houdingen over en weer rechten en verplichtingen.
Hetgeen met elkaar wordt afgesproken, wordt
tegenwoordig vaak vastgelegd in een serviceni-
veauovereenkomst. Dergelijke overeenkomsten
nopen tot een goede definitie van de te leveren
diensten, de keuze van een of meerdere maatstaven
per dienst aan de hand waarvan het serviceniveau
kan worden gemeten, het vaststellen van een
gewenst serviceniveau per maatstaf en informatie
over het in werkelijkheid bereikte serviceniveau.

Vanuit het oogpunt van de bestuurlijke informatie-
verzorging kan met betrekking tot de serviceni-
veauovereenkomsten hetzelfde worden opgemerkt
als met betrekking tot de balanced scorecard. Er
komt echter een dimensie bij: de informatie over
het geleverde serviceniveau is nu niet afkomstig uit
de eigen organisatie, maar uit de organisatie van de
leverancier c.q. de partner. Welke informatie moet
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worden gevraagd, welke controleinformatie hoort
hierbij om te kunnen vaststellen dat de leverancier
conform de werkelijkheid rapporteert, en wat moet
de organisatie zelf vastleggen met betrekking tot de
ontvangen diensten om het serviceniveaurapport
van de leverancier te kunnen beoordelen?

Van ‘controlling’naar ‘informing’
De beoordeling van de performance binnen huis-
houdingen is door de hiervoor geschetste ontwik-
kelingen steeds minder mogelijk door het naast
elkaar zetten van de werkelijkheid en historische
standaarden. Begrippen als continuous improve-
ment,14 employee empowerment15 en total
quality16 doen steeds meer opgeld. 

Voor de bestuurlijke informatieverzorging betekent
dit dat de verstrekte informatie steeds minder pri-
mair een ‘control’-karakter heeft. Dat wil zeggen
dat de aandacht niet alleen uitgaat naar informatie
waarin het plan (de normen, de standaarden) tot uit-
drukking wordt gebracht, waarin de werkelijkheid
wordt gepresenteerd, waarin verschillen tussen plan
en werkelijkheid worden gepresenteerd voorzien
van een analyse, en op grond waarvan acties
kunnen worden ondernomen om (bij het voorko-
men van een afwijking van de werkelijkheid van
het plan) de werkelijkheid weer in de richting van
het plan te krijgen.

De verstrekte informatie krijgt steeds meer een
‘inform’-karakter. Dat wil zeggen dat de verstrekte
informatie een duidelijk beeld geeft van de werke-
lijkheid, inzicht geeft in de achtergronden daarvan,
de nadruk legt op informeren en uitleggen, uitnodigt
tot nadenken en samenwerken, gericht is op leren en
ontwikkelen en ondersteuning biedt aan continue
verbetering. De vergelijking met de uiteenzetting
omtrent de levers of control dringt zich op.

3.2 Informatie voor extern gebruik
Niet alleen de interne informatiebehoeften veran-
deren. Ook externe stakeholders (en met name ver-
mogensverschaffers in de meest ruime zin) hebben
behoefte aan andere informatie. Hierna zal blijken
dat de informatie die op het gebied van externe ver-
slaggeving wordt gewenst, steeds meer gaat lijken
op de informatie die ook door het management
wordt gebruikt bij de besturing van de huishouding.

Begin jaren negentig heeft het American Institute
of Certified Public Accountants een commissie in
het leven geroepen, die zich heeft gebogen over
vraagstukken betreffende de relevantie en bruik-
baarheid van de externe verslaggeving in onze
hedendaagse samenleving.17 Het rapport van deze
commissie onder de titel ‘Improving business
reporting: a customer focus’ (Jenkins 1994) toont
aan dat het jaarverslag van ondernemingen nog
steeds in belangrijke mate in een behoefte voorziet,
maar ook dat aanvullende c.q. andere informatie is
gewenst. Noll (1997) stelt dat de boodschap van dit
Jenkins-rapport is: ‘Don’t scrap the financial
reporting system; improve it’.

De belangrijkste aanbeveling van het Jenkins-
rapport spoort de zogenaamde ‘standard setting
bodies’ aan tot het ontwikkelen van een veelomvat-
tend model voor business reporting aan de hand
waarvan kan worden bepaald welke informatie en
op welke tijdstippen dient te worden geleverd om
stakeholders conform hun wensen te informeren.
Naast bestaande (veelal financiële) informatie
liggen de wensen van stakeholders18 met name op
het gebied van geconsolideerde operationele infor-
matie en prestatiegrootheden, en op het gebied van
forward-looking information. Op grond daarvan
wordt het volgende ‘model of business reporting’
voorgesteld:
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In figuur 2 wordt tot uitdrukking gebracht welke uitbreiding van de huidige wijze van rapporteren met het
hiervoor weergegeven model wordt beoogd. Tevens wordt aangegeven welke uitbreiding zeker niet wense-
lijk is.

1 Financial and nonfinancial data
1.1 Financial statements and related disclosures
1.2 High-level operating data and performance measurements that management uses to manage the

business

2 Management’s analysis of the financial and nonfinancial data
2.1 Reasons for changes in the financial, operating, and performance-related data, and the identity

and past effect of key trends

3 Forward-looking information
3.1 Opportunities and risks, including those resulting from key trends
3.2 Management’s plans, including critical success factors
3.3 Comparison of actual business performance to previously disclosed opportunities, risks, and

management’s plans

4 Information about management and shareholders
4.1 Directors, management, compensation, major shareholders, and transactions and relationships

among related parties

5 Background about the company
5.1 Broad objectives and strategies
5.2 Scope and description of business and properties
5.3 Impact of industry structure on the company

Figuur 2 : Proposed business reporting model (Noll 1997).

Operating data Forward looking information

Financial statements

Past Future

Nonfinancial

Financial Financial forecast
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De eisen en wensen met betrekking tot de informa-
tie voor extern gebruik gaan niet uit boven de eisen
en wensen met betrekking tot de informatie voor
intern gebruik. Wel kunnen dezelfde tendensen
worden onderkend (met name meer aandacht voor
niet-financiële informatie en toekomstgerichte
informatie).

3.3 De effectiviteit van de hedendaagse bestuur-
lijke informatieverzorging

De uitbreiding van de interne en externe informa-
tiebehoefte in de richting van niet-financiële infor-
matie en toekomstgerichte informatie heeft tot
gevolg dat het aantal onderwerpen waarover infor-
matie dient te worden verstrekt alsmede het aantal
aspecten dat van deze onderwerpen dient te worden
belicht, exponentieel toenemen. Deze ontwikkelin-
gen aan de vraagzijde van informatie worden nog
verder versterkt door ontwikkelingen aan de aan-
bodzijde. De voortdurend toenemende toepassing
van informatietechnologie creëert de mogelijkheid
om informatie op ieder gewenst tijdstip en op elke
gewenste fysieke locatie beschikbaar te hebben.
Daarvan wordt in brede kring gebruikgemaakt.

Een gevolg daarvan is dat in de praktijk managers
worden geconfronteerd met:

• Informatie-‘overload’:
Door de toenemende toepassing van informatie-
technologie worden steeds meer gegevens vastge-
legd. Met het woord ‘meer’ wordt hier naar de
breedte gekeken: over steeds meer aspecten van
de bedrijfsvoering is informatie beschikbaar. Het
wordt derhalve steeds moeilijker om te bepalen
welke informatie in het kader van een concrete 
probleemstelling moet worden gevraagd.
Managers krijgen vaak meer informatie dan
nodig; het selecteren van de relevante informatie
wordt in een niet onbelangrijk aantal situaties aan
henzelf overgelaten.

• Informatiecomplexiteit:
De toenemende toepassing van informatietechno-
logie leidt ook tot meer gegevens in de diepte:
meer detailgegevens derhalve. Niet alleen is dit
een extra impuls voor de informatie-overload,
maar ook de analysemogelijkheden nemen expo-
nentieel toe. Welke analyses zijn mogelijk en
gegeven een concrete situatie of casus relevant?

Naar mijn mening heeft de bestuurlijke informatie-
verzorging zich in de afgelopen decennia op een
voortreffelijke wijze ontwikkeld wanneer wordt
gekeken naar het ‘systematisch verzamelen, vast-
leggen en verwerken van gegevens’. Door de 
toepassing van informatietechnologie kunnen op
elk moment en op elke fysieke locatie binnen de
bedrijfsvoering gegevens worden vastgelegd, data-
communicatie ondersteunt de mogelijkheden tot
verzamelen en verspreiden van gegevens, data
warehouses zijn geïntroduceerd om ruime opslag
en retrieval van gegevens mogelijk te maken, het
vak houdt zich bezig met de workflow en de behan-
deling van daarmee samenhangende logistieke
informatie, enterprise resource planning-pakketten
maken het mogelijk gegevens te integreren, verban-
den te leggen en te uniformeren, en (niet te verge-
ten) in Nederland is enorme vooruitgang geboekt
als het gaat om het ontwikkelen van een instrumen-
tarium dat moet zorgen voor het opleveren van
betrouwbare informatie. 

Dit is maar een greep uit de ontwikkelingen die
zich hebben voorgedaan. Het zijn ontwikkelingen
die zich in de sfeer van de productie van informatie
voordoen. De informatiebehoeften zijn bekend; de
bestuurlijke informatieverzorging moet zorgen
voor het systematisch verzamelen, vastleggen en
verwerken van de gegevens teneinde de gewenste
informatie te verstrekken. Bij dit alles is de gebrui-
ker van de informatie nog slechts beperkt in beeld.
Ik ga daar graag nog wat dieper op in.
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Elliot (1995) bespreekt aan de hand van figuur 3 de
(toekomstige?) scope van de assurance services.
Deze figuur kan ook in het kader van de onder-
havige uiteenzetting goed worden gebruikt.

Stap 1 en stap 4
Het lezen van figuur 3 start met stap (4). In deze
stap worden gegevens verzameld over het werke-
lijke bedrijfsgebeuren. Stap (1) heeft vervolgens
betrekking op het productieproces waarin gegevens
worden omgevormd tot betrouwbare informatie.19

De informatiebehoeften worden daarbij als een
gegeven beschouwd; het kwaliteitsaspect betrouw-
baarheid hangt geheel met de productie samen
(wordt door Elliot [1995] daarom een producer-
oriented attribute genoemd). Het vak bestuurlijke
informatieverzorging ondersteunt de stappen (1) en
(4), reikt concepten aan voor de inrichting en het
beheer daarvan, volgt en incorporeert belangrijke
ontwikkelingen op het gebied van informatiepro-
ductie (zoals informatietechnologie, logistieke
principes), en initieert zo mogelijk vernieuwing.
Het is echter belangrijk te constateren dat de stap-
pen (1) en (4) geen raakvlakken hebben met de
beslisser die in het centrum van figuur 3 is geposi-
tioneerd.

Stap 2 en stap 3
Stap (2) heeft betrekking op de overdracht van de
betrouwbare informatie aan de beslisser (transport
van informatie), op de vorm waarin deze informatie
wordt gepresenteerd (verschijningsvorm van infor-

matie), en op de vraag of de informatie inhoudelijk
bijdraagt aan de kwaliteit van de te nemen besliss-
ingen (relevantie van de informatie). In stap (2)
wordt derhalve de nadruk gelegd op user-dependent
attributes. De aandacht voor relevantie van infor-
matie neemt toe.20 Beslissers krijgen steeds meer
behoefte aan ondersteuning op het gebied van de
selectie van informatie (er zijn steeds meer gege-
vens en er is steeds meer informatie voorhanden, de
selecties moeten worden aangepast aan gewijzigde
omstandigheden etc.), en hulp bij het gebruik van
informatie (welke betekenis heeft de informatie,
hoe moet deze worden geïnterpreteerd, hoe kan de
informatie [nog] beter worden toegesneden op de
problematiek, is aanvullende informatie nodig en
zo ja, welke etc.).

Stap (3) richt zich op de inzet van bestuurlijke
informatieverzorging ter verbetering van het beslis-
singsproces zelf. In dit kader worden genoemd:

a   Probleemdefinitie
De probleemdefinitie betreft (1) het ontdekken of
vinden van een probleem, en (2) het op ondubbel-
zinnige wijze omschrijven van het probleem (waar-
mee in feite een start wordt gemaakt met de
oplossing ervan). Om een probleem te onderken-
nen, lezen c.q. scannen beslissers in de praktijk
‘zeeën van data’. Beslissers hebben niet de tijd om
deze informatie systematisch door te nemen en te
analyseren. Als een probleem wordt onderkend, is
er weinig tijd om het probleem te definiëren. 

Ruwe gegevens

1 2

Bewerkte
informatie

Beslissing Uitkomst

Figuur 3: Scope van de bestuurlijke informatieverzorging.

3 4
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De bestuurlijke informatieverzorging kan bijdragen
aan de probleemherkenning en probleemomschrij-
ving door het verrijken van informatie betreffende
(1) de omgeving van de organisatie, (2) de bedrijfs-
processen, (3) de uitkomsten van analyses etc. Dit
verrijken heeft betrekking op het signaleren van
trends, veranderingen in performance en op veran-
deringen in omgevingscondities op grond waarvan
probleemgebieden eenvoudiger kunnen worden
gesignaleerd en gedefinieerd.

b   Selecteren van een beslissingsmodel c.q. het 
specificeren daarvan

Simons (1979) schreef: ‘They (the decision makers,
PvK) probably spend an even larger fraction of
their time (a larger fraction than is spent in problem
finding, PvK), individually or with their associates,
seeking to invent, design and develop possible
courses of action for handling situations where a
decision is needed.’ Het is van belang om de (te
beïnvloeden en niet te beïnvloeden) variabelen als-
mede hun onderlinge relaties vast te leggen. De
bestuurlijke informatieverzorging kan bijdragen
door het leveren van informatie die nodig is om te
komen tot een definitie van de toekomstige situatie,
de alternatieve acties en de omgevingsfactoren
waarmee rekening dient te worden gehouden.

c   Vastleggen van de informatiebehoeften voor het
beslissingsmodel

Deze stap in het beslissingsproces omvat het duide-
lijk omschrijven van de informatiebehoeften ten
behoeve van de te nemen beslissingen. In de prak-
tijk wordt deze stap niet altijd expliciet of nauw-
keurig gezet. De bestuurlijke informatieverzorging
kan bijdragen aan het eenduidig definiëren van
gegevenselementen.

d   Het opzoeken van informatie
Door de toename van de hoeveelheid vastgelegde
gegevens is het vaak moeilijk om vast te stellen waar
de gewenste informatie zich bevindt. Elke organisatie

van enige omvang beschikt over vele databases (al
dan niet geïntegreerd), vele zoekmachines om infor-
matie te ontsluiten en vele overzichten/lijsten. Op het
eerste gezicht wordt een aantal keren dezelfde infor-
matie gepresenteerd, maar algauw blijkt dat de
definities achter de gepresenteerde data kleine ver-
schillen vertonen en dat de context waarin de gege-
vens zijn geplaatst verschilt. Het zoeken naar
gegevens met de juiste definitie en in de juiste con-
text is een kunst op zich geworden. De bestuurlijke
informatieverzorging kan bijdragen door de juiste
informatiebronnen te identificeren, informatie te
koppelen en in de juiste context te plaatsen.

e   Informatieanalyse en -interpretatie
In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn om precies
die informatie te vinden, die aansluit bij de informa-
tiebehoefte die op grond van het beslissingsmodel is
gedefinieerd. De definities van de verzamelde
informatie zullen net iets afwijken van de wensen,
de betrouwbaarheid van de gegevens is niet hele-
maal wat het moet zijn en soms zijn delen van de
gewenste informatie in het geheel niet voorhanden.
Dit creëert onzekerheden met betrekking tot het
gebruik van de informatie. De bestuurlijke informa-
tieverzorging kan ‘informatie over informatie’ ver-
schaffen. Van gepresenteerde informatie kan
bijvoorbeeld worden beschreven wat de betrouw-
baarheidsgraad is, welke definities zijn gehanteerd,
waar de informatie vandaan komt, welke beperkin-
gen de informatie heeft enz.

f   Evaluatie van alternatieven
Het gekozen beslissingsmodel en de verzamelde
informatie zullen niet zonder meer de beste actie
aanwijzen om het probleem te lijf te gaan. Vaak wil
een beslisser alternatieven ‘doorrekenen’ en gevoe-
ligheden onderzoeken (what-if). De bestuurlijke
informatieverzorging kan voor de informatie zorgen
die nodig is om de what-if-relaties boven water te
halen (tijdreeksen) en kan input voor het model
leveren.



21

3.4 Informatieproductie en informatiegebruik
In paragraaf 3.3 is onderscheid gemaakt tussen dat
deel van de bestuurlijke informatieverzorging dat
zich min of meer onafhankelijk van de gebruiker
voltrekt (stappen 1 en 4), en dat deel dat in relatie
staat tot de gebruiker (stappen 2 en 3).

Het deel van de bestuurlijke informatieverzorging
dat zich min of meer onafhankelijk van de gebrui-
ker voltrekt, zal ik in het vervolg aanduiden als
informatieproductie. Het is op zich vreemd om over
bestuurlijke informatieverzorging te spreken die
zich onafhankelijk van de gebruiker voltrekt. Er is
immers geen economische grond om tot informa-
tieverzorging te komen als er geen gebruiker is
(efficiëntieprobleem), noch is het mogelijk om
zonder een gebruiker te achterhalen waarop de
informatieverzorging zich zou moeten richten
(effectiviteitsprobleem). De essentie zit in de woor-
den ‘min of meer’. Door vele gebruikers worden
dus wel eisen aan informatie gesteld, maar een
groot deel van de bestuurlijke informatieverzorging
(stappen 1 en 4) voltrekt zich tussen de ‘klantorder-
ontkoppelpunten’.

Het begrip klantorder-ontkoppelpunt is afkomstig
uit het logistiek management en in Nederland met
name bekend geworden door Monhemius (1989).
De productie van bestuurlijke informatie wordt 
geïnitieerd door vele ‘klantorders’ (wensen ten aan-
zien van informatie). Algauw zal de informatie-
productie zelf worden losgekoppeld van deze
wensen en vindt de informatieproductie plaats op
basis van een (generieke) planning. Pas aan het
einde van het informatieproductieproces wordt de
informatie weer toegesneden op de verschillende
gebruikers. Daar waar de informatieproductie weer
klantordergericht wordt, ligt een tweede klantorder-
ontkoppelpunt.21

In paragraaf 3.3 is op verschillende punten waarde-
ring uitgesproken voor de ontwikkeling die het vak

bestuurlijke informatieverzorging tussen de klant-
order-ontkoppelpunten heeft doorgemaakt. Die
ontwikkeling zal ook in de toekomst door moeten
gaan.

Zoals hiervoor is weergegeven wordt tussen de
klantorder-ontkoppelpunten niet op klantorder
geproduceerd. Indien het klantorder-ontkoppelpunt
samenvalt met het einde van het informatieproduc-
tieproces, dan worden alleen generieke informatie-
producten gemaakt. Er wordt niet op klantorder
geproduceerd, waardoor niet altijd aan klantspeci-
fieke wensen zal worden voldaan (zie Brand 1995). 
De informatieproductie is vaak gericht op de eisen
en wensen van (veelal grote) groepen gebruikers.
Zoals gezegd wordt dan niet altijd aan klantspeci-
fieke wensen voldaan. De vraag is echter of het vak
zich niet verder zou moeten ontwikkelen in de rich-
ting van de eisen en wensen van één of enkele
gebruikers. Het is uiteraard economisch niet ver-
antwoord om een geheel nieuwe informatieproduc-
tielijn op te zetten, waarin informatie wordt
geproduceerd die is afgestemd op de eisen en
wensen van één of enkele gebruikers. Wel kan het
klantorder-ontkoppelpunt worden verschoven (in
die zin dat de min of meer generieke informatiepro-
ductie eerder overgaat op klantgerichte informatie-
productie), of kan de bemoeienis van de
bestuurlijke informatieverzorging na het klantor-
der-ontkoppelpunt nog wat langer worden voortge-
zet (generieke informatieproductie wordt gevolgd
door klantgerichte hulp bij gebruik en interpretatie
van de informatie). Hierdoor sluit de geleverde
informatie (nog) meer aan bij de eisen en wensen
van individuen.

De in dit kader onbeantwoorde vragen zijn:
• Op welke wijze dient met betrekking tot de 

productie van bestuurlijke informatie tegen het
klantorder-ontkoppelpunt te worden aangekeken?

• Dient de bestuurlijke informatieverzorging nog
meer ‘naast’ de beslisser te gaan zitten door als
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het ware samen met de beslisser het beslissings-
proces te doorlopen en bij te dragen op die
punten waar het verzamelen, analyseren en inter-
preteren van informatie betreft?

• Indien de vorige vraag bevestigend wordt beant-
woord, wat wordt dan precies de taak van
bestuurlijke informatieverzorgers, welke kennis
is daarvoor nodig, welke invloed heeft dat op het
onderwijs en de samenwerking met beoefenaren
van andere vakken (zoals managementaccoun-
ting en interne/externe verslaggeving)?

• Op welke manier wordt informatie gebruikt in
beslissingsprocessen en waarvan is dit afhanke-
lijk?

• Is de bestuurlijke informatieverzorging in het
kader van informatiegebruik zodanig specifiek
c.q. specialistisch (dat wil zeggen zodanig ver-
bonden met kennis van bijvoorbeeld beslissings-
ondersteuning en wiskunde), dat hier sprake is
van een specialisatie binnen het vak?

• Welke overlap/samenloop heeft het bovenstaande
met data warehouses, executive information 
systems, knowledge management, artificial 
intelligence en business intelligence?22
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4 Het inrichten van de bestuurlijke informatie-
verzorging

4.1 Het inrichten in Nederland

4.1.1 Klassieke theorie
Het inrichten van de bestuurlijke informatieverzor-
ging op basis van de gevestigde theorie (ook wel:
klassieke theorie of evergreens23) is onder andere te
vinden bij de grondlegger van het vak bestuurlijke
informatieverzorging: Starreveld. Hoewel reeds
vóór 1962 over administratieve organisatie werd
geschreven, was hij de eerste die in het genoemde
jaar een allesomvattende publicatie op de markt
bracht onder de naam Leer van de administratieve
organisatie (Starreveld 1962). Veranderingen in de
titel van het boek, de groei van de hoeveelheid aan-
geboden leerstof (kwantiteit), en de actualiteit van
de aangeboden onderwerpen (kwaliteit) zijn slechts
enkele van de succesfactoren die ertoe hebben bij-
gedragen dat de boeken van Starreveld zoals we die
vandaag de dag kennen (Starreveld 1997a, 1997b
en 1997c), nog steeds als standaardwerken worden
beschouwd.

Deel 1 (Starreveld 1997a), het boek waarin de
grondslagen van het vak worden verwoord, is verre-
weg het belangrijkste onderdeel van het werk van
Starreveld. Niet voor niets worden de delen 2A
(Starreveld 1997b) en 2B (Starreveld 1997c) aan-
geduid met de subtitel ‘toepassingen’, wat gelezen
kan worden als ‘nadere uitwerking’ of ‘geschikt
voor gebruik in de praktijk’. 

In deel 1 wordt invulling gegeven aan de informa-
tieverschaffing ten behoeve van de cyclus beleid-
uitvoering, de kwaliteit van de informatie, de

interne controlemaatregelen, de wijze waarop een
bestuurlijk informatieverzorgingssysteem wordt
ontwikkeld en aan een aantal organisatorische
aspecten van de bestuurlijke informatieverzorging.
Het geheel kan worden gezien als een theorie. Een
(bedrijfskundige) theorie is pas relevant indien
deze kan worden gebruikt om er (1) specifieke uit-
spraken of modellen uit af te leiden en (2) het pro-
bleemoplossend vermogen van een manager te
verhogen door het bieden van inzicht.

De doelstelling ‘volledigheid van de opbrengsten-
verantwoording’ en het leerstuk betreffende de
geld-/goederenbeweging staan aan de basis van het
typologiemodel, dat is uitgewerkt in de delen 2A en
2B van de boeken van Starreveld. In deel 2A wordt
eerst de geld-/goederenbeweging nog verder uitge-
werkt; in 2B wordt het typologiemodel gepresen-
teerd dat kan worden gebruikt bij de inrichting van
de bestuurlijke informatieverzorging. Via een hië-
rarchisch ingedeelde set van vragen/criteria is het
mogelijk om iedere in de praktijk voorkomende
organisatie een plaatsje te geven in het typologie-
model. Het ‘plaatsje’ in het model is verbonden met
een hoofdstuk of onderdeel van het hoofdstuk uit
deel 2B, waarin informatie kan worden gevonden
over de inrichting van de bestuurlijke informatie-
verzorging voor de onder handen praktijksituatie.

In de praktijk wordt het model gebruikt als een
referentiekader (in de betekenis van ‘maatstaf die
wordt aangehouden bij het inrichten van bestuur-
lijke informatieverzorging’ of ‘een voorbeeld’ of
‘goede richting’), of als dogmatisch inrichtings-

De doelstelling van dit hoofdstuk is om enkele suggesties te doen met betrekking tot wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de inrichting van de bestuurlijke informatieverzorging. In paragraaf 4.1 wordt
een overzicht gegeven van de theorieën en modellen die in Nederland de inrichting van de bestuurlijke
informatieverzorging ondersteunen. Achtereenvolgens komen de klassieke theorie, de systeemtheorie en
de contingentietheorie aan de orde. In paragraaf 4.2 wordt uiteengezet welke inrichtingsmodellen nog
moeten worden ontwikkeld en welke inrichtingsmodellen door inductie en deductie verder dienen te
worden onderbouwd.
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principe (als ‘dit’ dan ‘dat’ of ‘is het “plaatsje” in het
typologiemodel bepaald, dan hoort daar een
bepaalde inrichting van de bestuurlijke informatie-
verzorging bij’). Schrijvers die in het Nederlandse
taalgebied een soortgelijke aanpak hebben gevolgd
zijn onder anderen: Beek (1997) en Jans (2001a en
2001b).

4.1.2 Systeemtheorie
Het inrichten van de bestuurlijke informatieverzor-
ging op basis van de systeemtheorie is te vinden bij
onder anderen Hartog (1992). Zijn uiteenzetting
betreffende de kwaliteit van de administratieve
dienstverlening is gericht op het inrichten (ontwerp
en verandering) en het beheersen van gegevensver-
werkende organisaties of onderdelen daarvan. Met
gegevensverwerkende organisaties worden bedoeld: 
• organisaties in de administratieve dienstverlening

ook wel administratiefabrieken genoemd
(banken, verzekeringsbedrijven, pensioenfond-
sen, uitvoeringsorganisaties in de sociale zeker-
heid, productieafdelingen van ministeries);

• administratieve en informatieverzorgende proces-
sen zoals die in elke organisatie worden uitge-
voerd.

Hartog c.s. hebben niet beoogd om een theorie op
het gebied van de bestuurlijke informatieverzor-
ging te schrijven, maar een methode/aanpak voor
het inrichten van (grootschalige) administratieve
fabrieken. Aan de methode/aanpak liggen wel
degelijk theorieën ten grondslag zoals: systeemleer,
regelkringprincipe en diagnostische control-
systemen. 

De methode/aanpak wordt gekenmerkt door het
invullen van de productmodule, de procesmodule
en de structuurmodule, welke invulling kan worden
gehanteerd bij het analyseren (vaststellen knelpun-
ten), het ontwerpen (formuleren van de gewenste
verbeteringen) en het borgen (systematisch vastleg-
gen en beheer/onderhoud daarvan).

• De productmodule
De productmodule stelt de functie van de organisa-
tie centraal: in deze context wordt daarmee
bedoeld, dat wordt gekeken naar de administratieve
producten c.q. diensten die de onderneming levert
c.q. verleent. De module is derhalve klantgericht,
gaat in op de kritische succesfactoren van het pro-
duct en vertaalt deze naar operationele productcri-
teria (normen waaraan het product moet voldoen).
De productmodule zorgt voor de strategische stu-
ring van de procesmodule.

• De procesmodule
De procesmodule stelt het gedrag van de organisa-
tie centraal: in deze context wordt daarmee
bedoeld, dat wordt gekeken naar het proces dat
moet worden uitgevoerd om administratieve pro-
ducten op te leveren die voldoen aan de product-
criteria. Sterk punt van deze module is dat
onderscheid wordt gemaakt tussen de tactische
sturing (vertaling van productnormen naar proce-
snormen), de regeling (betreft de kwaliteit van de
invoer/uitvoer, de flexibiliteit en het leervermo-
gen), en uitvoerende activiteiten.24

• De structuurmodule
De structuurmodule stelt de structuur van de orga-
nisatie centraal: in deze context wordt daarmee
bedoeld, dat wordt gekeken naar een consistente
samenstelling van organisatiestructuur, informa-
tiestructuur, personele structuur en cultuur, als-
mede naar de afstemming van deze consistente
samenstelling op de aard van het proces en (indi-
rect) op de kritische succesfactoren van de pro-
ducten.

4.1.3 De contingentietheorie
Het inrichten van de bestuurlijke informatieverzor-
ging op basis van de contingentietheorie is te vinden
bij onder anderen Van Nimwegen (1989). De contin-
gentietheorie gaat ervan uit dat (in deze context) de
beste inrichting van de bestuurlijke informatieverzor-
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ging totstandkomt door rekening te houden met
(vele) onderling samenhangende omgevingsfactoren. 
Van Nimwegen onderscheidt organisatorische uit-
gangspunten op grond waarvan de hoofdstructuur
van de bestuurlijke informatieverzorging kan
worden gebouwd. Deze organisatorische uitgangs-
punten zijn: wettelijke specificaties, klanteisen 
en -wensen, primaire bedrijfsprocessen (voorzien
van kritische succesfactoren), de organisatie-
structuur (waarbinnen thema’s worden onderschei-
den als centraal/decentraal, lijn/staf, functioneel/
divisioneel, groot/klein), de besturing (regelgeving,
dirigisme, decentrale verantwoordelijkheid, 
contractmanagement, profit centers, resultaat-
verantwoordelijke eenheden, collegiaal model of
niet, vrijheidsgraden en regelgrenzen, belonings-
structuur en sancties) en cultuur (waarden, normen,
verwachtingen en doeleinden). De organisatorische
uitgangspunten beïnvloeden elkaar over en weer en
beïnvloeden de hoofdstructuur van de bestuurlijke
informatieverzorging. 
Deze hoofdstructuur bestaat uit een specificatie
van de informatiebehoeften, een specificatie van de
kwaliteitseisen waaraan dient te zijn voldaan en een
specificatie van de interne controlemaatregelen. De
bestuurlijke informatieverzorging kan dan vervol-
gens worden gebouwd door rekening te houden met
specifieke bouwvariabelen, die liggen op het
gebied van de gegevensverwerkende processen en
op het gebied van de gegevensarchitecturen.

De informatiebehoeften van een specifieke organi-
satie worden door Van Leeuwen (1996 en 1997)
bepaald door gebruik te maken van het zoge-
naamde tolmodel. In dit model worden de harde
(rationele) en zachte factoren in hun onderlinge
samenhang behandeld. Het tolmodel van Van
Leeuwen behandelt vele aspecten van het model
van Van Nimwegen niet, maar gaat tevens op twee
punten verder.

Op de eerste plaats is de samenhang van de omge-
vingsfactoren verder uitgewerkt. Van Leeuwen
kiest niet voor niets de figuur van een tol om zijn
gedachten te visualiseren. De tol kan pas draaien,
wanneer de samenstellende delen daarvan in even-
wicht zijn. Dit zijn: de bovenkant van de tol
(missie, kritische succesfactoren, doelen en doel-
stellingen), het midden van de tol (de wijze waarop
de organisatie de omgeving benadert, de soorten
organisatieonderdelen, de wijze van beheersing en
de aard van de bedrijfsprocessen), en de onderkant
van de tol (managementstijl en cultuur).
Op de tweede plaats wordt wel gesproken van het
tolmodel, maar is in feite sprake van een toltheorie.
De toltheorie wordt gebruikt om een toltypologie
(een model dus) uit te werken, die complementair is
aan die van Starreveld.25 De complementariteit zit
met name in het feit dat de toltypologie bijdraagt
aan het in kaart brengen van de informatiebehoef-
ten, en de typologie van Starreveld bijdraagt aan
het inrichten van de daarbijbehorende bestuurlijke
informatieverzorging.

De afhankelijkheid van de informatiebehoeften (als
startpunt bij het inrichten van de bestuurlijke infor-
matievoorziening) is ook te vinden bij onder ande-
ren Snellenberg (1993a en 1993b) en (minder
expliciet) bij Van de Ven (1999).

4.2 Stand van zaken en hoe verder
In de vorige paragraaf is gesproken over theorieën
en modellen. Dat is niet vreemd: tezamen worden
zij gezien als de twee hoofdvormen van kennisop-
slag. Theorieën hebben daarbij een algemene pre-
tentie. Modellen (vaak afgeleid uit theorieën) zijn
vaak pragmatischer; hun kwaliteit wordt met name
bepaald door hun nuttigheid. De pragmatiek en nut-
tigheid komen met name naar voren wanneer wordt
gekeken naar bijzondere verschijningsvormen van
modellen zoals instrumenten, methoden, prototy-
pen en ontwerpen.
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Volgens De Leeuw (1993) zijn vier soorten model-
len te onderscheiden. Deze zijn:
• concrete en abstracte modellen van abstracte 

systemen;
• concrete en abstracte modellen van concrete 

systemen.

Aangezien de bestuurlijke informatieverzorging
thuishoort in de categorie van ervaringsweten-
schappen (zie hoofdstuk 1), komen eigenlijk alleen
concrete en abstracte modellen van concrete syste-
men (dat wil zeggen: de waarneembare wereld)
voor. De concrete modellen van concrete systemen
blijven hier verder onbesproken. De bespreking
daarvan zou ons te veel van de hoofdlijn van het
betoog afbrengen. Abstracte modellen van concrete
systemen bestaan in twee hoofdvormen, te weten:
empirische modellen en conceptuele modellen.

Abstracte modellen van concrete systemen: 
empirische modellen
Een empirisch model is een afbeelding van een
concreet systeem dat de aspecten van het gedrag
waarin men is geïnteresseerd voorspelt of verklaart.
De Leeuw (1993) noemt als voorbeelden modellen
ter voorspelling van de toekomstige liquiditeitspo-
sitie, modellen van de relatie tussen reclame en
omzet in een bepaalde markt en modellen bij de
productiebesturing. De vraag is of binnen het vak-
gebied bestuurlijke informatieverzorging het
gebruik van deze modellen niet verder moet
worden gestimuleerd, bijvoorbeeld om (1) de
kosten van de bestuurlijke informatieverzorging
onder verschillende condities te voorspellen, (2) de
productie, wachtrijen en kosten van administratieve
fabrieken te voorspellen onder wisselend werkaan-
bod, inzet van resources en kwaliteitsniveaus, (3)
de betrouwbaarheid en/of relevantie van opgele-
verde informatie te berekenen, en (4) de werkelijke
informatievoorziening na te spelen en adviezen te
geven ten aanzien van beheeractiviteiten.

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of derge-
lijke modellen nuttig en doelmatig zijn en zal (in
vervolg daarop) gericht moeten zijn op het tot stand
brengen van dergelijke modellen. De eerste versies
van modellen genoemd onder (2) bestaan reeds;
naar modellen genoemd onder (3) wordt reeds
wetenschappelijk onderzoek gedaan. Gezien het
karakter van de problematiek is kunstmatige intelli-
gentie (met name de inzet van neurale technieken)
onontbeerlijk.

Abstracte modellen van concrete systemen: 
conceptuele modellen
Een conceptueel model is eveneens een afbeelding
van een concreet systeem, maar dan op een hoger
abstractieniveau dan de empirische modellen. De
Leeuw (1993) stelt dat dergelijke modellen velerlei
karakter kunnen hebben. Zo kan de conceptuele
kern van een theorie worden weergegeven (para-
digma). Ook kan een conceptueel model dienst-
doen als een (pragmatisch) ‘kijkinstrument’: dat
wil zeggen een middel om een concreet manage-
mentprobleem weer te geven. Tenslotte is het moge-
lijk dat een conceptueel model op overzichtelijke
wijze een patroon of samenhang weergeeft. In deze
zin fungeren ze vaak als een ‘plaatje’ bij een
‘praatje’.
De in paragraaf 4.1 onder systeemtheorie en con-
tingentietheorie besproken modellen bevinden zich
op een hoog abstractieniveau. Het uit de klassieke
theorie voortkomende typologiemodel is minder
abstract, maar behoort nog wel tot de conceptuele
modellen.

Een belangrijk vraagstuk bij deze modellen wordt
gevormd door de controleerbaarheid. Indien wordt
aangenomen dat deze modellen generalisaties zijn
van een eindig aantal waargenomen particuliere
empirische feiten, dan rijzen vragen als: welke
waarnemingen lagen aan de generalisaties ten
grondslag, welke invloed heeft de factor tijd op
deze waarnemingen (blijven in het verleden gedane
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waarnemingen valide), en op welke wijze is de
generalisatie totstandgekomen? Een modelmatige
generalisatie wordt sterker wanneer dezelfde gene-
ralisaties worden ontleend aan herhaalde waarne-
ming van de werkelijkheid (inductie). 
Uit de theorieën c.q. uit de daaruit afgeleide model-
len zijn specifieke uitspraken af te leiden, die
kunnen worden verworpen of bevestigd door deze
te toetsen aan concrete feiten (deductie). 
Wetenschappelijk onderzoek zal zich moeten rich-
ten op (1) het versterken van de theorieën en
modellen doordat door herhaalde waarneming van
de werkelijkheid dezelfde generalisaties totstand-
komen, (2) het documenteren van de waarnemin-
gen en het generalisatieproces, alsmede op (3) het
‘bewijzen’ van de theorie en de modellen door spe-
cifieke afleidingen uit deze theorieën en modellen
te toetsen aan de praktijk.
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5.1 Management control, internal control en 
informatiecontrole

5.1.1 Management control en internal control
De algemene term ‘beheersen’ (nog even los gezien
van het vakgebied bestuurlijke informatieverzor-
ging) wordt in dit hoofdstuk gelijkgesteld aan het
begrip management control. Anthony (1995, pag.
8) omschrijft management control als ‘the process
by which managers influence other members of the
organization to implement the organization’s 
strategies’.26 Management control is derhalve een
overkoepelend begrip, dat wordt gebruikt om het
proces aan te duiden dat door managers (op ver-
schillende niveaus in organisaties) wordt gebruikt
om de doelstellingen van de organisatie langs de
lijnen van een gekozen strategie te bereiken.

Het woord ‘control’, zoals hiervoor gebruikt, wordt
in het Nederlandse taalgebied algauw vertaald in
‘controle’. Het woord controle kent echter twee
betekenissen, te weten: (1) toetsen, deze betekenis
is afgeleid van het Oud-Franse woord ‘contre-rôle’
en het Engelse woord ‘to check’ en (2) beheersen,
zoals in het Engels ‘control’.27

Toetsen
Volgens Starreveld (1994, pag. 251) is het doel van
controle in de betekenis van ‘toetsen’, het tijdig
opsporen en corrigeren van onvolkomenheden in de
uitoefening van bedrijfsactiviteiten, alsmede het
scheppen van de mogelijkheid om zo nodig nieuwe
maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat
gesignaleerde onvolkomenheden in de toekomst
weer optreden. Het hiervoor ter beschikking staande

instrumentarium wordt aangeduid met ‘interne 
controlemaatregelen’; een geïmplementeerde subset
daarvan als ‘het stelsel van interne controle’. Ook
zou gesproken kunnen worden van het interne
betrouwbaarheidssysteem, dat zich volgens Joëls
(1998) richt op betrouwbaarheid van informatie
(informatiecontrole), bewaringscontrole en
bevoegdheidscontrole.

Beheersen
Volgens Joëls (1996) is interne controle te onder-
scheiden (niet te scheiden!) van controle in de bete-
kenis van ‘beheersen’. Bij de uitleg van deze
betekenis, waarbij net als hiervoor wordt verwezen
naar het begrip management control, wordt gesteld
dat het gaat om een door de leiding van  een organi-
satie aangestuurd en toegepast intern proces met het
oog op het beheersen van de uit te voeren bedrijfs-
activiteiten. Het hiervoor ter beschikking staande
instrumentarium wordt aangeduid met ‘interne
beheersingsmaatregelen’; een geïmplementeerde
subset daarvan als het interne beheersingssysteem.
In dit kader wordt volgens Joëls (1998) aandacht
geschonken aan verwachtingsbeoordeling, beleids-
beoordeling, uitvoeringsbeoordeling, voortgangs-
beoordeling, doelmatigheidsbeoordeling,
kwaliteitsbeoordeling en normbeoordeling.28

Ook bij Jans29 (2001, pag. 51-52) en bij Simons30

(1995, pag. 84 e.v.) is een dergelijk onderscheid
tussen interne controle en management control te
onderkennen.
Vanuit theoretisch oogpunt is dit fijnmazige onder-
scheid correct en heeft het ook uit didactisch oog-
punt betekenis. 

5 Het beheersen van de bestuurlijke informatie-
verzorging

De doelstelling van dit hoofdstuk is om enkele suggesties te doen met betrekking tot wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de beheersing van de bestuurlijke informatieverzorging. In paragraaf 5.1
wordt een uiteenzetting gegeven met betrekking tot de termen management control, internal control
(alsook interne controle) en informatiecontrole. In paragraaf 5.2 wordt nader ingegaan op de samenhang
tussen informatiecontrole en (de overige onderdelen van) management control. In de laatste paragraaf van
dit hoofdstuk worden enkele vragen besproken, waarbij nog geen antwoorden voorhanden zijn.
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In de praktijk en in de internationale literatuur
wordt het naast elkaar bestaan van een intern
betrouwbaarheidssysteem en een intern beheer-
singssysteem niet herkend. Het zou de communica-
tie vergemakkelijken het begrip controle te
hanteren in de overkoepelende betekenis van
beheersen (management control), waarvan controle
in de betekenis van het toetsen een deelverzameling
is. Het is immers niet vol te houden dat sprake is
van een adequate interne beheersing (management
control) indien de bedrijfshuishouding werkt met
onbetrouwbare informatie, niet in staat is haar
bezittingen te beschermen en de werknemers han-
delen naar eigen inzicht (de laatstgenoemde aspec-
ten maken deel uit van het interne
betrouwbaarheidssysteem). Mogelijk werd een der-
gelijk standpunt ook voorgestaan door het Limperg
Instituut (Koning e.a., 1997),31 dat in de studie
Interne controle en informatiecontrole de aanbeve-
ling deed om het onderscheid tussen de begrippen
interne controle (toetsen) en management control32

(beheersen) te laten vervallen.

Het woord ‘control’ (hiervoor voorzien van de toe-
voeging ‘management’) wordt ook gebruikt in
‘internal control’. De begrippen hebben echter niet
zozeer een verschillende inhoud, maar eerder een
verschillende herkomst/ontstaansgeschiedenis. 

Een en ander wordt in de onderstaande tabel
samengevat (het gaat om accentverschillen; de
tabel moet niet te absoluut worden geïnterpreteerd).

In de reeds aangehaalde studie van het Limperg
Instituut wordt gesteld dat de woorden management
control en internal control goeddeels samenvallen.
Het komt mij voor dat de kwalificatie ‘goeddeels’
verband houdt met de accentverschillen zoals weer-
gegeven in bovenstaande tabel. Het zou mijn voor-
keur hebben om management control en internal
control als synoniemen te gaan gebruiken.33

Daarbij dient in het oog te worden gehouden dat
beide begrippen zowel in de theorie als in de prak-
tijk een andere achtergrond hebben en dat in beide
leerstukken concepten, theorieën, instrumenten en
uitgangspunten worden gebruikt die elkaar aanvul-
len. Beide leerstukken kunnen derhalve worden
verrijkt door een integratieslag. 

5.1.2 Informatiecontrole
Tot slot het begrip ‘informatiecontrole’. Dit begrip
ligt (in tegenstelling tot de hiervoor behandelde
bredere begrippen) binnen het vakgebied bestuur-
lijke informatieverzorging. Een nadere beschou-
wing geeft aan hoe ingewikkeld het allemaal is
geworden. Sommige schrijvers34 betrekken dit
begrip op de betrouwbaarheid van informatie. 

Management control Internal control

Gaat uit van: Strategie/doelstellingen Risico’s

Is gericht op: Bereiken doelstellingen Bieden van assurance

Sluit aan op: Management accounting Accountancy

Maakt gebruik van: Concepten/theorieën Gedetailleerd instrumentarium

Bevindt zich op: Tactisch niveau Operationeel niveau
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Uit de context daarvan meen ik te mogen opmaken
dat daarmee wordt aangesloten bij de wijze waarop
Joëls (1996) het ‘interne controle’-begrip binnen
het vakgebied bestuurlijke informatieverzorging
plaatst: ‘interne controle heeft betrekking op het
toetsen van de verstrekte of de te verstrekken infor-
matie over de bedrijfsactiviteiten in de ruimste zin
des woords aan de daaraan te stellen normgege-
vens, met andere woorden de toetsing van de ist-
positie aan de soll-positie.’ Informatiecontrole is
dus een begrip dat wordt gebruikt in relatie tot dat
deel van het interne betrouwbaarheidssysteem, dat
valt binnen het vakgebied bestuurlijke informatie-
verzorging.

Bergh (2000) gaat verder en stelt dat informatie-
controle niet alleen betrekking heeft op de betrouw-
baarheidseis, maar tevens op de relevantie-eis.
Beide aspecten (betrouwbaarheid en relevantie)
hebben betrekking op het eindproduct van de infor-
matieverzorging. Het is mogelijk om nog een stap
verder te gaan en te stellen dat informatiecontrole
zich niet alleen richt op de output van het proces
(effectiviteitsvraagstuk: betrouwbare en relevante
informatie), maar ook op de beheersing van het
informatieproductieproces zelf (efficiëntievraag-
stuk). Informatiecontrole is dan een begrip dat
wordt gebruikt in relatie tot die delen van het
interne betrouwbaarheidssysteem én interne
beheersingssysteem, die vallen binnen het vakge-
bied bestuurlijke informatieverzorging. Aangezien
ik er voorstander van ben om in de internationale
communicatie geen onderscheid te maken tussen
betrouwbaarheid en beheersing, zou ik in de prak-
tijk informatiecontrole omschrijven als dat deel van
management control dat valt binnen het vakgebied
bestuurlijke informatieverzorging.

5.1.3 Relatie informatiecontrole en overige
management control

Hiervoor werd gesteld dat informatiecontrole wordt
gezien als dat onderdeel van management control,

dat betrekking heeft op bestuurlijke informatiever-
zorging. Informatiecontrole en de overige onderde-
len van management control zijn te onderscheiden,
maar niet te scheiden. 
Het door Joëls (1998) omschreven betrouwbaar-
heidssysteem heeft betrekking op informatiecon-
trole, bewaringscontrole en bevoegdheidscontrole.
Uit zijn uitleg blijkt dat de betrouwbaarheid van
informatie niet alleen afhankelijk is van informatie-
controle, maar ook wordt bepaald door de kwaliteit
en naleving van maatregelen rondom bewaring van
waarden alsmede door de kwaliteit en naleving van
ingestelde bevoegdheden. De verschillende onder-
delen van het betrouwbaarheidssysteem beïnvloe-
den elkaar over en weer.
Bovenstaande gaat echter verder: ook de kwaliteit
en de naleving van de maatregelen die een onder-
deel vormen van het interne beheersingssysteem
hebben betekenis voor de betrouwbaarheid van
informatie. In paragraaf 5.2 wordt het boven-
staande verder uitgewerkt.

5.2 Bestuurlijke informatieverzorging gaat meer
over management control dan vaak wordt gedacht

5.2.1 Duale werking van management control
In het verleden waren bedrijfsprocessen en gege-
vensverwerkende processen niet alleen te onder-
scheiden, maar (nagenoeg) geheel te scheiden.
Management control heeft in die situatie betrek-
king op: óf de bedrijfsprocessen, óf de gegevens-
verwerkende processen (zie figuur 4a). Door
ontwikkelingen op het gebied van onder andere
workflow management, internettechnologie, docu-
mentaire informatiesystemen, enterprise resource
planning en datacommunicatie valt te constateren,
dat er steeds meer overlap en integratie is gaan ont-
staan tussen de bedrijfsprocessen en de gegevens-
verwerkende processen. 

Op het gebied van management control zijn welis-
waar de primaire verantwoordelijkheden nog te
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herkennen (een manager richt zich primair op de
bedrijfsprocessen of primair op de gegevens-
verwerkende processen), maar ook hier treedt over-
lap/integratie op. Management control gericht op de
bedrijfsprocessen heeft, zij het nog beperkt, ook
invloed op de kwaliteit van gegevensverwerkende
processen en omgekeerd (zie figuur 4b). Met name
in (bepaalde onderdelen van) de verzekeringsbedrij-
ven, sociale uitvoeringsorganen, bankbedrijven,
overheidsbedrijven en internetbedrijven vallen de
bedrijfsprocessen en de gegevensverwerkende pro-
cessen nagenoeg geheel samen. In dergelijke situ-
aties is management control van het bedrijfsproces
voor een belangrijk deel ook management control
(of informatiecontrole) van het gegevensverwer-
kende proces. Dit noem ik kortheidshalve de duale
werking van management control (zie figuur 4c).

Omgekeerd kan worden gesteld dat maatregelen die
worden getroffen om de gegevensverwerkende pro-
cessen te beheersen, tevens een positieve werking
hebben of kunnen hebben op de beheersing van de
bedrijfsprocessen. (Deze positieve werking gaat
verder dan de positieve werking die uitgaat van het
leveren van betrouwbare informatie.) Het is derhalve
niet zo dat het beheersen van de informatieverzor-
ging een set van maatregelen vraagt, en het beheer-
sen van bedrijfsprocessen een set van geheel andere
maatregelen vraagt. Doordat gegevensverwerkende
processen en bedrijfsprocessen niet van elkaar
kunnen worden gescheiden, zijn ook de sets van toe
te passen beheersmaatregelen niet te scheiden. 

Binnen de leer van de accountantscontrole (Hayes
[1999], Messier [2000]) is deze ontwikkeling in de

Nagenoeg gehele 
overlap/integratie

Gedeeltelijke 
overlap/integratie

Geen 
overlap/integratie

BP = Bedrijfsprocessen
GP = Gegevensverwerkende processen
MP = Managementprocessen

(c)(b)(a)

1
BP GP

MP
2 1

BP GP

MP

23
1

BP GP

MP

2
3

1 Management control op BP
2 Management control op GP
3 Management control op BP en GP

Figuur 4: Overlap en integratie tussen bedrijfsprocessen en gegevensverwerkende processen.
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afgelopen tien jaar uitdrukkelijk onderkend. Waar
voorheen louter de financiële risico’s en interne
controlemaatregelen met betrekking tot gegevens-
verwerkende processen in de aanpak werden
betrokken, zien we tegenwoordig dat de bedrijfsri-
sico’s in algemene zin en de daarmee samenhan-
gende beheersmaatregelen een belangrijke rol
spelen. Onderkend wordt derhalve dat de inrichting
van management control betreffende bedrijfspro-
cessen een positieve uitwerking heeft op de kwali-
teit van de informatievoorziening.

5.2.2 Nadere uitwerking
Gelinas (1999, pag. 7-24) hanteert (tegen de achter-
grond van de COSO-definitie)35 de volgende
omschrijving voor internal control: ‘A system of 
integrated elements – people, structure, processes and
procedures – acting together to provide reasonable
assurance that an organization achieves both its 
operations system and its information system goals.’36

De kracht van deze definitie schuilt in de eenvoud:
internal control c.q. management control richt zich
op het bereiken van doelstellingen op het gebied van
de bedrijfsprocessen en de informatiesystemen.

Figuur 5: Internal control-model (bron: Gelinas 1999, gewijzigd).

Bedrijfsprocessen

Managementsystemen

Informatiesystemen

Stel structuur,
processen en 
controles vast

Stel structuur,
processen en 
controles vast

Documenteer
vastgestelde

situatie

Stap 1 Stap 1Stap 2

Stap 3

Stap 4 Stap 4
Controlematrix

Proces-
flowchart

Analyseer 
de proces-
flowchart

Stel 
aanpassingen

voor

Stel 
aanpassingen

voor

Stap 0

Stel doelen,
bepaal 
risico’s



34 KI J K E N I N E E N G L A Z E N B O L

Het managementsysteem geeft de gewenste situatie
weer in termen van doelstellingen (waar moet het
naar toe) en risico’s (wat is de kans dat er onderweg
wat gebeurt, waardoor de doelstellingen niet
worden gehaald). Zie figuur 5.

De werking van management control/internal con-
trol kan dan als volgt kort worden beschreven: (1)
het waarnemen van de actuele situatie; (2) het
documenteren van de actuele situatie; (3) het evalu-
eren van het systeem (dat wil zeggen het vergelij-
ken van de actuele situatie met de gewenste
situatie), en (4) het doen van aanbevelingen die
gericht zijn op sturen en bijsturen.

Doordat de bedrijfsprocessen en informatieverzor-
gende processen van een organisatie niet los van
elkaar kunnen worden gezien (zij zijn geheel of
gedeeltelijk met elkaar vervlochten), is het met name

bij de stappen (2) en (3) niet meer mogelijk om
onderscheid te maken tussen het bedrijfsproces en het
informatieverzorgende proces. Het documenteren
van de structuur, processen en control-maatregelen
alsmede het evalueren van de mate waarin de control-
doelstellingen worden bereikt, vormen een geïnte-
greerde activiteit. Ik werk dit nog wat verder uit.

Als onderdeel van de analyse die in stap (3) wordt uit-
gevoerd, worden de control-doelstellingen op syste-
matische wijze afgezet tegen de control-maatregelen.
Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van een
matrix37 zoals hierna is weergegeven:
• in de kolomhoofden is het onderscheid tussen de

bedrijfsprocessen en het informatieverzorgende
proces terug te vinden. Zowel aan de bedrijfs-
processen als aan het informatieverzorgende
proces zijn control-doelstellingen gekoppeld 
(zie ook eindnoot 36 );

Control-maatregelen A B C D IV IC IA UC UA
Invoer dicht bij de ontstaansbron ✓ ✓ ✓
Coderingsschema’s ✓ ✓ ✓ ✓
Digitale handtekeningen ✓ ✓
Preformatted schermen ✓ ✓ ✓
On-line prompting ✓ ✓ ✓
Interactieve feedbackcontroles ✓ V
Geprogr. invoercontroles ✓ ✓ ✓

Legenda:
A, B, C, D: ruimte voor specifieke uitwerking hoofddoelstellingen, IV: Input Validity (geldigheid invoer),
IC: Input Completeness (volledigheid), IA: Input Accuracy (juistheid invoer), UC: Update Completeness (volledigheid wijziging), 
UA: Update Accuracy (juistheid wijziging).

Control-doelstellingen 
voor operationele processen

Control-doelstellingen 
voor infoverzorging

Effectiviteit Efficiëntie Veiligstellen
van waarden

Betrouwbaarheid
invoer

Betrouwbaarheid
mastergegevens
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• in de rijen zijn de control-maatregelen weerge-
geven;

• op de snijpunten tussen kolommen en rijen kan
de relatie tussen de control-doelstellingen en
control-maatregelen worden weergegeven.

De matrix kan nog verder worden uitgebreid. Het is
mogelijk om een risicoanalyse te introduceren door
per control-doelstelling vast te stellen wat er fout
kan gaan. Voorts is het mogelijk om het ✓-teken te
vervangen door een gedetailleerde beschrijving van
de toepassing van de control-maatregelen en de
effectiviteit ervan. In het kader van deze beschou-
wing wordt van verdere verfijningen afgezien en
wordt doorgegaan met de hoofdlijn van het betoog.

Het is nu mogelijk om control-maatregelen in drie
groepen in te delen:
1 maatregelen die louter en alleen een bijdrage

leveren aan de control-doelstellingen op het
gebied van informatieverzorging;

2 maatregelen die gelijktijdig een bijdrage leveren
aan de control-doelstelling op het gebied van
informatieverzorging en bedrijfsprocessen;

3 maatregelen die louter en alleen een bijdrage
leveren aan de control-doelstellingen op het
gebied van bedrijfsprocessen.38

5.3 Meer vragen dan antwoorden
Hiervoor is reeds impliciet onderscheid gemaakt
tussen theorie en praktijk. In deze paragraaf wordt
dat verder expliciet gemaakt. In theorie is het goed
om onderscheid te maken tussen het interne
beheersingssysteem en het interne betrouwbaar-
heidssysteem. Dit geeft duidelijkheid over doelstel-
lingen en geeft richting aan het te ontwikkelen
instrumentarium. Het gaat als het ware om de
gereedschapskist. In de praktijk (zeker in interna-
tionaal verband) wordt dit onderscheid niet herkend
en wordt gesproken van management control.

Management control heeft vele doelstellingen, die
liggen op het gebied van beheersen en betrouwbaar-
heid. De maatregelen om deze doelen te bereiken,
hebben vaak een duale werking. In de vorige para-
graaf is dit verder uitgewerkt. Bij de keuze van de te
treffen maatregelen wordt de voorkeur gegeven aan
de maatregelen die het meeste bijdragen aan de reali-
satie van een control-doelstelling (gekozen wordt
derhalve voor de meest effectieve control-maatrege-
len) en aan de maatregelen die bijdragen aan meer-
dere control-doelstellingen (gekozen wordt derhalve
voor de meest efficiënte control-maatregelen). Vele
maatregelen op het gebied van informatiecontrole
(hier in de beperkte betekenis, dat wil zeggen: gericht
op het tot stand brengen van betrouwbare informatie)
leveren, door de voortgaande integratie van de
bedrijfsprocessen en processen van informatieverzor-
ging, tevens een bijdrage aan de andere doelstellin-
gen van management control. Het omgekeerde is ook
het geval. Informatiecontrole (hier opnieuw in de
beperkte betekenis gebruikt) gaat derhalve meer over
management control dan (vaak) wordt gedacht.

Bovenstaande beschouwing laat vele vragen onbe-
antwoord. De belangrijkste daarvan zijn:
• in welke situaties en in welke mate doet de in

deze paragraaf geconstateerde overlap/integratie
tussen bedrijfsprocessen en informatiesystemen
zich voor; zijn er verschillen tussen branches en
welke toekomstige ontwikkelingen zijn op dit
gebied te verwachten;

• is het mogelijk om verschillende typen van over-
lap/integratie te onderscheiden, bijvoorbeeld
door de aanwezigheid van verschillende branches
(bijvoorbeeld productiebedrijven versus banken)
of door de inzet van informatietechnologie (ERP-
systemen, workflow-managementsystemen,
documentaire systemen en systemen voor e-com-
merce) en zo ja, welke betekenis hebben deze
typen voor het treffen van maatregelen gericht op
de beheersing en de betrouwbaarheid van de
informatieverzorging;
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• welke control-maatregelen staan ter beschikking
met betrekking tot het beheer/de betrouwbaar-
heid van bedrijfsprocessen en met betrekking tot
het beheer/de betrouwbaarheid van informatie-
verzorgende processen, welke controlmaatrege-
len hebben een duale werking en welke
effectiviteit hebben deze maatregelen;

• hoeveel kosten de verschillende maatregelen en
welke efficiëntiewinsten zijn te behalen indien
(meer?) rekening wordt gehouden met de duale
werking van bepaalde control-maatregelen;

• is informatiecontrole (brede  betekenis: dat deel
van management control dat binnen het vakge-
bied bestuurlijke informatieverzorging ligt) zoda-
nig specifiek c.q. specialistisch (dat wil zeggen
zodanig verbonden met kennis van management
control), dat hier sprake is van een specialisatie
binnen het vak?
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6.1 Conclusies betreffende het doel van de
bestuurlijke informatieverzorging

1 Stand van zaken met betrekking tot informatie-
productie en informatiegebruik
In het verleden heeft de nadruk van de interne en
externe informatieverzorging voor een belangrijk
deel gelegen op het verschaffen van financiële en
financieel-gerelateerde informatie. In de afgelo-
pen tien jaar is er tevens aandacht gekomen voor
niet-financiële informatie en toekomstgerichte
informatie. Het aantal onderwerpen waarover
informatie dient te worden verschaft alsmede het
aantal aspecten dat daarbij aan de orde kan
komen, is exponentieel toegenomen. De toepas-
sing van de informatietechnologie zorgt ervoor
dat gegevens/informatie in grotere hoeveelheid
kunnen worden verzameld/bewaard en overal en
in elke gewenste vorm kunnen worden gepresen-
teerd. De bestuurlijke informatieverzorging heeft
zich bijzonder goed ontwikkeld wanneer het gaat
om de ondersteuning/uitbouw van de informatie-
productie; deze ontwikkeling dient zich voort te
zetten. De bestuurlijke informatieverzorging kan
zich verder ontwikkelen op het gebied van het
gebruik van de informatie (zie paragraaf 3.3).

2 De rol van de bestuurlijke informatieverzorging
betreffende het gebruik van informatie in het
beslissingsproces
De rol van de bestuurlijke informatieverzorging
op het gebied van het gebruik van informatie
door beslissers is slechts in hoofdlijnen bekend.
Nader onderzoek dient te worden gedaan naar het
gebruik van informatie in het beslissingsproces,
de mate waarin dit gebruik wordt beïnvloed door
de beslisser, de omstandigheden, de onzekerhe-
den etc. en de rol van de bestuurlijke informatie-
verzorging daarin (zie paragraaf 3.4).

6.2 Conclusies betreffende het inrichten van de
bestuurlijke informatieverzorging

1 Nederland is rijk op het gebied van theorie en
modellen betreffende het inrichten van de
bestuurlijke informatieverzorging
Nederland beschikt over uitgewerkte en minder
uitgewerkte theorieën op het gebied van het
inrichten van de bestuurlijke informatieverzor-
ging. Deze theorieën gaan vergezeld van in de
praktijk toepasbare modellen. Met name de theo-
rie van Starreveld en de bijbehorende typologie-
model krijgen in Nederland veel navolging en
worden veelvuldig in de praktijk toegepast (zie
paragraaf 4.1).

2 Het aspect ‘controleerbaarheid’van deze theo-
rieën en modellen dient te worden verbeterd
Wetenschappelijk onderzoek zal zich moeten
richten op (1) het versterken van de theorieën en
modellen doordat door herhaalde waarneming
van de werkelijkheid dezelfde generalisaties tot-
standkomen, (2) het documenteren van de waar-
nemingen en het generalisatieproces, alsmede op
(3) het ‘bewijzen’ van de theorie en modellen
door specifieke afleidingen uit deze theorieën en
modellen te toetsen aan de praktijk (zie paragraaf
4.2: conceptuele modellen).

3 Er dienen (meer) empirische modellen te worden
ontwikkeld
Binnen het vakgebied bestuurlijke informatiever-
zorging dient nader onderzoek te worden gedaan
naar de toepassingsmogelijkheden en het gebruik
van empirische modellen. Als voorbeelden
kunnen worden genoemd modellen om (1) de
kosten van de bestuurlijke informatieverzorging
onder verschillende condities te voorspellen, (2)
de productie, wachtrijen en kosten van adminis-
tratieve fabrieken te voorspellen onder wisselend
werkaanbod, inzet van resources en kwaliteits-
niveaus, (3) de betrouwbaarheid en/of relevantie

6 Conclusies
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van opgeleverde informatie te berekenen, en (4)
de werkelijke informatievoorziening na te spelen
en adviezen te geven ten aanzien van beheeracti-
viteiten (zie paragraaf 4.2: empirische modellen).

6.3 Conclusies betreffende het beheersen van de
bestuurlijke informatieverzorging

1 Overeenstemming over control-begrippen en 
aansluiting met internationale terminologie
Onverwachte deconfitures in de jaren tachtig en de
groeiende maatschappelijke betekenis van huis-
houdingen voor onze samenleving in het algemeen
hebben ertoe geleid dat in de afgelopen tien jaar
veel aandacht is geschonken aan corporate 
governance, management control en internal 
control.39 Ook binnen het vak bestuurlijke infor-
matieverzorging, dat van oudsher dienstbaar is aan
het besturen (in ruime zin, waaronder control) van
huishoudingen, wordt de verhoogde aandacht voor
control onderkend. In Nederland bestaat, ondanks
alle daartoe ondernomen pogingen, onvoldoende
overeenstemming over de in dit kader te gebruiken
terminologie (verschillende control-begrippen) en
onvoldoende aansluiting met de internationaal
gangbare termen. Voorts is nog onvoldoende
bekend over de verschillen en overeenkomsten
betreffende het instrumentarium van management
control, het instrumentarium van internal control,
het instrumentarium van interne controle en het
instrumentarium van informatiecontrole.
In een samenwerkingsverband tussen universitei-
ten, beroepsorganisaties en praktijk dient overeen-
stemming te worden bereikt over de te hanteren
control-begrippen, waarbij aansluiting met de
internationale terminologie voorwaarde is. Voorts
dient onderzoek een helder beeld te scheppen met
betrekking tot het in het kader van control (de
exacte betekenis laat ik in het midden) te gebrui-
ken instrumentarium.
Het is mijn stellige overtuiging dat een en ander
zal leiden tot een vereenvoudiging van de termino-

logie en een doorzichtig en in de praktijk eenvou-
dig te hanteren instrumentarium op het gebied van
control (zie paragraaf 5.1).

2 Integreren van management control van bedrijfs-
processen en van informatieverzorgende processen
In onze huidige tijd is het niet mogelijk om infor-
matieverzorgende processen en (andere) bedrijfs-
processen te scheiden. Moderne bedrijfsprocessen
bestaan immers in meerdere of mindere mate uit
informatieverzorging. Het is daarom ook niet
mogelijk om management control van de informa-
tieverzorging (informatiecontrole) los te zien van
management control van bedrijfsprocessen. Nader
onderzoek dient uit te wijzen op welke manier(en)
beide vormen van management control samenhan-
gen, op welke wijze deze samenhang invulling
krijgt en welk geïntegreerd instrumentarium van
control-maatregelen beschikbaar is. Ten aanzien
van dit instrumentarium is met name onderzoek
naar effectiviteits- en efficiëntievraagstukken van
belang (zie de paragrafen 5.2 en 5.3).

6.4 Conclusie over de scope van deze rede
In deze rede is getracht om de bestuurlijke informa-
tieverzorging in een aantal herkenbare onderdelen te
verdelen, om binnen elk deel enige ontwikkelingen te
schetsen en op grond daarvan een richting aan te
geven waarin de ‘nieuwsgierigheid’kan gaan. De
breedte van het vak en de beperkingen van deze
oratie leiden ertoe dat in de uiteenzetting de hoofd-
lijnen worden weergegeven en wordt geabstraheerd
van details. De behandelde onderwerpen kunnen
verder worden uitgewerkt, zeker indien bijvoorbeeld
de volgende aspecten in de beschouwing worden
betrokken: de informatietechnologie, het toenemende
belang van technische systemen voor beheersing en
betrouwbaarheid, real-time assurance, verbijzonde-
ring van control-maatregelen in ‘control-systemen’
en ontwikkelingen in de organisatiekunde. Een en
ander biedt derhalve voldoende uitgangs- en aankno-
pingspunten voor de komende jaren.
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In onze complexe samenleving is het onmogelijk
om als individu en vanuit eigen kennis en kunde
resultaten te boeken. Nog meer dan in het verleden
is het noodzakelijk om problemen multidisciplinair
aan te pakken en vraagstukken in teamverband tot
oplossing te brengen. Naar elkaar luisteren en van
elkaar leren, elkaar stimuleren en helpen en voort-
borduren op door anderen gerealiseerde resultaten
is de enige manier om vooruit te komen. 

Ik prijs mij gelukkig dat ik in mijn studie (zowel aan
de lerarenopleiding in Tilburg als in mijn weten-
schappelijke opleiding aan deze universiteit), in
mijn professionele loopbaan bij Ernst & Young en in
mijn wetenschappelijke loopbaan aan deze universi-
teit heb kunnen studeren en werken in een omge-
ving waarin het voorgaande hoog in het vaandel
staat. Vele studiegenoten, collega’s bij Ernst &
Young en collega’s aan deze universiteit, klanten
binnen mijn praktijk en studenten hebben een bij-
drage geleverd aan mijn ontwikkeling en door mij
bereikte resultaten. Graag zou ik iedereen persoon-
lijk noemen en bedanken. Zonder anderen tekort te
willen doen, richt ik mij in het bijzonder tot:

De leden van het Stichtingsbestuur, het College van
Bestuur en het Bestuur van de Faculteit der
Economische Wetenschappen

Bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen, het-
geen uiteindelijk heeft geleid tot mijn benoeming
tot hoogleraar in de bestuurlijke informatiever-
zorging.

Hooggeleerde Bak, beste Gijs
Vele uren heb ik in de collegebanken naar je
geluisterd. De praktijkervaring die je overdroeg
en gedetailleerde beschouwingen omtrent de
grondslagen van het accountantsberoep hebben
mij gestimuleerd om mezelf vol enthousiasme in
het vakgebied accountancy te ontwikkelen. Als
docent aan deze universiteit heb ik onder jouw
leiding gewerkt en genoten van jouw ondersteu-

ning en vertrouwen. Het feit dat ik hier nu sta,
heb ik voor een belangrijk deel aan jou te danken. 

Hooggeleerde Bac, Van Kollenburg, Moonen, Van
Schaik, Vlotman en Van der Zanden

Vele jaren werken wij al samen; een samenwer-
king die na mijn benoeming twee jaar geleden is
geïntensiveerd. Op dit moment zou ik me met
name op de toekomst willen richten: de sfeer, de
teamgeest en het respect voor elkaar vormen een
uitstekende basis om onze auditing-opleidingen
verder uit te bouwen en om de ‘glazen bol’ verder
te verkennen.

Docenten sectie Accountancy in het bijzonder Van
den Bos, Hordijk, Koutstaal, Leijnse en Steger

De afgelopen jaren hebben wij vele vernieuwin-
gen doorgevoerd zowel wat betreft de inhoud van
het onderwijsprogramma, als wat betreft het
onderwijsproces. Met bewondering heb ik geke-
ken naar jullie inbreng en het enthousiasme 
waarmee dat is gedaan. Ik beleef veel plezier aan
de onderlinge contacten en de samenwerking.

Partners van Ernst & Young en in het bijzonder Van
den Berg, Huizing, Lemmens, Verkruijsse en
Westerman

Mijn tijd binnen Ernst & Young kent verschil-
lende fasen. In een of meerdere van die fasen
hebben jullie een belangrijke rol gespeeld. Wat ik
van jullie heb geleerd, draag ik in mijn functie als
hoogleraar aan studenten over.

Mijnheer de rector magnificus,
dames en heren!
Met veel plezier heb ik vanmiddag het woord tot u
gericht.

Ik heb gezegd.

7 Tot slot
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Eindnoten

1 Enkele andere voorbeelden van ervaringswetenschappen zijn:
sociologie, psychologie, biologie en natuurkunde.

2 Naast ervaringswetenschappen worden formele wetenschappen
onderscheiden zoals wiskunde en logica. Deze wetenschappen
houden zich bezig met abstracte, niet in de werkelijkheid
waarneembare modellen bestaande uit termen en beweringen.
Deze beweringen kunnen uiteraard op de werkelijkheid worden
toegepast en daarin ook hun nut demonstreren, maar de waarheid
van de beweringen hangt niet van de werkelijkheid af.

3 Als de wereld als een systeem wordt gezien, komt de vraag op of
wetenschappen zich richten op subsystemen daarvan of op
aspectsystemen. Zonder deze discussie hier verder uit te werken,
is ervoor gekozen om de bestudering van aspectsystemen centraal
te stellen.

4 Ervaringswetenschappen, die het gedrag van de mens bestuderen,
worden aangeduid als geesteswetenschappen.

5 Andere specialisaties binnen de economische wetenschap zijn
bijvoorbeeld: sociale economie, verkeerseconomie,
ziekenhuiseconomie en landbouweconomie.

6 Gegeven het feit dat deze definitie binnen de bedrijfseconomie
wordt gegeven, is de tussenvoeging ‘door het economische
principe beheerst’ een pleonasme.

7 Te nemen beslissingen hebben in dit verband bijvoorbeeld
betrekking op: producten, diensten, marktsegmenten,
marktgebieden, wijze van financiering, groeitempo, groeimethode,
organisatieklimaat, wijze van distributie, maatschappelijke
verantwoordelijkheid en research.

8 Zie Keuning (2000), ook voor de later te gebruiken begrippen: het
structureringsprobleem en het interne afstemmingsprobleem.

9 Productie kan betrekking hebben op uiterlijke vormverandering, op
verplaatsing en op opslag (Bouma [1982]).

10 Zie Deitel (2001).

11 In dit verband wordt verwezen naar de ontwikkelingen die worden
aangeduid als ‘mass customization’.

12 De trend tot het gebruik van niet-financiële informatie hangt van
meer factoren af dan hetgeen hier is beschreven. Zie voor een
uitgebreidere behandeling en literatuurverwijzingen: Schaik (2000).

13 Zie voor integratie tussen de levers of control en de balanced 
scorecard: Simons (2000).

14 Continuous improvement: the ongoing processes by which
employees continually problem solve and search for methods to
reduce and eliminate waste, improve quality and reduce defects,
shorten response and cycle times and design products that are
simpler to manufacture, deliver and service (Atkinson 1995).

15 Employee empowerment: managers give employees who are closest
to operating processes, customers and suppliers the rights to make
decisions. Employees are encouraged to solve problems and devise
creative new approaches for performing work and satisfying
customers (Atkinson 1995).

16 Total quality: a management philosophy that attempts to eliminate all
defects, waste and activities that do not add value to customers; also
refers tot an organizational commitment to customer satisfaction
(Atkinson 1995).

17 Deze studie vormt een onderdeel van een veelomvattend initiatief
dat is gericht op de volgende doelstellingen: (1) enhance the utility
of business reporting, (2) improve the prevention and detection of
fraud, (3) assure the independence and objectivity of the
independent auditor, (4) discourage unwarrented litigation that
inhibits innovation and undermines the profession’s ability to meet
evolving financial reporting needs and (5) strengthen the auditing
profession’s disciplinary system.’

18 Een groot deel van het door het Jenkins Committee uitgevoerde
veldwerk heeft betrekking gehad op het in kaart brengen van de
informatiebehoeften van gebruikers.
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19 Strikt genomen kan het woord ‘informatie’ in de betekenis van een
‘bijdrage aan het kennisbeeld’ nog niet worden gebruikt en is ook
nog geen relatie met besluitvorming aanwezig. Ik ga aan deze
problematiek voorbij.

20 Elliot (1995) verklaart de toegenomen aandacht voor de relevantie
van de informatie uit het feit dat de aandacht voor
betrouwbaarheid van informatie steeds meer kan afnemen. Dit
door de inzet van informatietechnologie, waardoor menselijke
fouten worden voorkomen. Ikzelf verklaar de toegenomen aandacht
voor relevantie van informatie uit de eerder behandelde
verschijnselen: informatie-overload en informatie-complexiteit.

21 Hier wordt de in de literatuur gebruikelijke terminologie
aangehouden. Het lijkt logischer om op dit punt de term klantorder-
koppelpunt te gebruiken (na eerdere ontkoppeling vindt nu de
koppeling weer plaats).

22 Zie voor een handzaam overzicht van deze begrippen 
(alsmede voor een nadere uitwerking van onderdelen van dit
hoofdstuk): Grünwald (1995).

23 Gevestigde theorie: Kamermans (1995), klassieke theorie:
Kamermans (1993) en evergreens: Kamermans (1998).

24 In de procesmodule speelt zich het primaire proces van de
organisatie af. Dit primaire proces heeft de uiterlijke kenmerken
van informatieverwerking. Om dit primaire proces goed te besturen
en te beheersen is bestuurlijke informatieverzorging nodig. In dit
specifieke geval geeft de bestuurlijke informatieverzorging
derhalve ‘informatie over informatie’. Het zal duidelijk zijn dat het
primaire proces en de bestuurlijke informatieverzorging nog wel te
onderscheiden zijn, maar niet meer te scheiden. Dit aspect blijft
hier onbesproken omdat in hoofdstuk 5 daarop nader wordt
ingegaan.

25 De uitwerking van de systeemtheorie (Hartog 1992) en die van de
toltypologie vertonen op sommige punten overeenkomsten. Er is
dus geen duidelijke scheidslijn te trekken tussen de
systeemtheorie en de contingentietheorie (zoals de uiteenzetting
in dit hoofdstuk mogelijk suggereert).

26 In deze opvatting wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen
strategievorming en management control. Zie ook Merchant (1998),
Harry (2001) en Martin (2002) voor een soortgelijke benadering.

27 Beide betekenissen hebben niet altijd naast elkaar gestaan of
(beter gezegd) niet altijd hetzelfde accent gekregen. Zie Verkruijsse
(1998) voor achtergrondinformatie.

28 Opgemerkt wordt dat Joëls in deze opsomming de door Starreveld
(1994) gebruikte term ‘controle’ heeft vervangen door het woord
‘beoordeling’, hetgeen de duidelijkheid ten goede komt.

29 Jans stelt dat interne controle een direct gevolg is van de delegatie
van bevoegdheden en zich dan ook richt op de wijze waarop en de
mate waarin van deze bevoegdheden gebruik is gemaakt, en dat
control gericht is op procesbeheersing met behulp van normen en
(prestatie-)indicatoren teneinde de doelstellingen van de organisatie
te kunnen verwezenlijken.

30 Simons onderscheidt binnen het begrip management control vier
subsystemen (beliefs system, boundary system, interactive control
system en diagnostic control system). Hij stelt: ‘Diagnostic control
systems operate effectively only if reported data are accurate and
complete,’ en ‘internal controls specify the detailed procedures and
safequards for information handling, transaction processing and
recordkeeping’. Opgemerkt wordt dat interne controle hierbij wordt
beperkt tot de bestuurlijke informatieverzorging; dit in tegenstelling
tot Starreveld, Joëls en Jans die een breder begrip interne controle
hanteren.

31 Zie ook Soeting (1997).

32 In de studie van het Limperg Instituut wordt gesproken over
internal control in plaats van management control. In het rapport
wordt echter opgemerkt dat de begrippen internal control en
management control goeddeels samenvallen. 
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33 Niet iedereen is het daarmee eens. Zo ziet Van Leeuwen (1997, pag.
35) internal control als een onderdeel van management control.
Joëls (1998), die, zoals in de hoofdtekst uiteen is gezet,
onderscheid maakt tussen het interne betrouwbaarheidssysteem
en het interne beheersingssysteem, is van mening dat het begrip
internal control elementen van de begrippen interne controle
(betrouwbaarheid) en management control (beheersing) omvat
(en daarmee niet nagenoeg samenvalt met het begrip
management control).

34 Genoemd worden: Van Leeuwen (1997) en Koning (1997).

35 COSO (1992).

36 In deze werkdefinitie worden de COSO-doelstellingen:
effectiveness and efficiency of operations, compliance with
applicable laws and regulations, en safeguarding of assets against
unauthorized acquisition, use or disposition, gehangen onder de
operations system goals en de COSO-doelstelling: reliablility of
financial information onder de information system goals. Zie voor
een nadere uitwerking Boer (2000) en Hartman (1996).

37 Overgenomen uit Gelinas (1999, pag. 9-13).

38 Deze groep van maatregelen komt in het gekozen voorbeeld 
(zie matrix) niet voor.

39 Verwezen wordt naar Coso (1992), Cadbury (1992), Cadbury
Working Party (1994), CoCo (1995) en de Commissie Corporate
Governance (1996 en 1997).


