
27FINANCIEEL MANAGEMENTReageren? lo@berenschot.com

Informatie kan verschillende doelen hebben. Als 

informatie wordt gebruikt om te verantwoorden 

is andere informatie nodig dan om te sturen. In 

de praktijk blijkt dat het grootste deel van de in-

formatie en de tijd wordt gebruikt om verschillen 

te verklaren en te verantwoorden. Aan de mana-

ger is het de taak om de juiste stuurinformatie te 

definiëren. Dit blijkt vaak een lastige zaak. 

 

Uit onderzoek en onze praktijkervaring blijkt 

keer op keer dat het lastig is om de juiste infor-

matie te ontsluiten. De financiële afdeling gene-

reert stapels gegevens maar de juiste dwarsdoor-

sneden ontbreken vaak. Ruim een derde van de 

directeuren geeft haar eigen managementinfor-

matie een onvoldoende. Dwarsdoorsneden zoals 

winstgevendheid per klant of markt zijn vaak 

zeer tijdrovend en niet standaard op te leveren 

uit systemen. Daardoor ontstaan schaduwadmi-

nistraties en Excelbewerkingen die op lange ter-

mijn nauwelijks te onderhouden zijn. 

Tijdigheid 
Met name de tijdigheid van informatie is een 

groot probleem. Uit onderzoek blijkt dat slechts 

30 procent echt tevreden is over de snelheid 

waarmee informatie wordt opgeleverd. De ge-

middelde doorlooptijd van de perioderappor-

tage is twee weken. Dat betekent in feite dat de 

informatie al een halve maand oud is voordat er 

juiste informatie beschikbaar is. De informatie 

die dan ook aanwezig is komt dus te laat om de 

operatie direct bij te sturen. Er zijn bedrijven die 

hun managementinformatie wel goed voor el-

kaar hebben. Afnemers zijn bij deze organisaties 

tevreden en informatie is goed verdeeld in week-

rapportages, maandinformatie en de normale 

(externe) financiële informatie. Een voorbeeld: 

het bedrijf Cisco kan binnen twee dagen de af-

sluiting op wereldwijd niveau verzorgen.

Ook geeft de informatie te weinig inzichten om 

te sturen en ontbreekt vaak de link met de stra-

tegische keuzes. Er zijn vaak duidelijke lacunes 

in de managementrapportages. De belangrijkste 

strategische thema’s die op de managementagen-

da staan zijn ketenintegratie, internationalisatie, 

outsourcing, innovatie en nieuwe businesscon-

cepten. Op deze thema’s is de managementin-

formatie vaak niet ingericht. Een manager wil 

bijvoorbeeld weten hoeveel een stap in de keten 

waarde toevoegt, terwijl alleen informatie over 

de brutomarge en standaard kostprijs beschik-

baar is. Om te sturen is informatie over winst-

gevendheid per productmarkt combinatie en 

klantengroep essentieel.

Verrijken 
Het genereren van algemene basis financiële in-

formatie zoals een resultatenrekening en een ba-

lans kost al veel tijd. Het is taak aan de financiële 

controller om de schaarse tijd zo goed mogelijk 

te besteden om juist wel waardevolle informatie 

uit de systemen te halen. Uit de Berenschot ben-

chmark databases blijkt dat rapportage en ana-
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lyse circa 15 procent van de tijd van de financiële 

afdeling vergen. 85 procent van de tijd wordt be-

steed aan het verzamelen en bewerken van gege-

vens. Er is dan weinig tijd over om de informatie 

verrijken met de strategische informatie. Mana-

gers zijn kritisch over de ontvangen informatie 

maar weten soms niet wat ze nodig hebben en de 

informatiebehoefte is niet statisch. De controller 

komt in de spagaat terecht. Hij of zij moet sneller 

informatie opleveren, tegen lagere kosten en met 

een grotere nauwkeurigheid. 

Een probleem is ook dat vaak geen eigenaren 

worden benoemd en dat managers verantwoor-

delijk zijn voor kosten waar ze geen invloed op 

kunnen uitoefenen. Zo komt het voor dat ma-

nagers kosten krijgen doorbelast van het hoofd-

kantoor die niet transparant zijn. Daarnaast zijn 

deze kosten vaak ook te hoog. Dit kan je voor-

komen door de managementinformatie aan te 

sluiten op de resultaatverantwoordelijke eenhe-

den. Onderscheid duidelijk wat de verschillende 

diensten zijn die worden doorbelast en toets de 

kosten regelmatig op marktconformiteit. Maak 

managers alleen verantwoordelijk voor de beïn-

vloedbare kosten en laat de directie op de corpo-

rate kosten sturen.

Luddo Oh is managing consultant bij Berenschot 

Strategies. Hij begeleidt bedrijven bij financieel 

strategische vraagstukken.

1. Inhoud 
- Organisaties met een goed opgebouwd managementinformatiesysteem zijn meer   
 tevreden. Gebruik een heldere strategie en vertaal die naar de bedrijfsprocessen. 
- Inventariseer de essentiële informatiebehoefte bij de interne afnemers. 
- Pas managementinformatie aan op de strategisch belangrijke informatie.
- Maak onderscheid in informatie die standaard noodzakelijk is en informatie die   
 tijdelijk nodig is. Pak eenmalige en tijdelijk informatie projectmatig aan en vermeng  
 dit niet met lopende concerninformatie.

2. Verantwoordelijkheden en draagvlak

- Sluit de managementinformatie aan op de inrichting van de organisatie. Maak   
 onderscheid tussen beïnvloedbare en niet beïnvloedbare factoren. Reken managers 
 af op de informatie waar managers op kunnen sturen. 
- Zorg voor voldoende draagvlak binnen de organisatie. Dwing dit indien noodzakelijk  
 af door het koppelen aan beloningsschema’s. Maak gebruik van de mening van de   
 gebruikers van managementinformatie.
- Zorg voor duidelijke verantwoordelijkheden en eigenaarschap van prestatie-  
 indicatoren.

3. Proces en werkwijze

-  Maak gebruik van de 80-20-regel. Vaak blijkt dat 80 procent van de omzet slechts   
 door 20 procent van de klanten wordt gegenereerd. Concentreer op de informatie 
 die daadwerkelijk noodzakelijk is.
- Maak gebruik van grafische rapportages. Rapporteer op kerngebieden en concentreer  
 op afwijkingen
- Maakt het performance management systeem dynamisch. De wereld blijft veranderen  
 en dus ook dient de performance management systeem mee te groeien
- Zorg dat de control functie een business partner is en geen politieagent.

Checklist inrichten managementinformatie  




