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Value-based Management Control Systemen: 
Een analyse van ontwerp en gebruik 

 
In dit proefschrift staat de volgende vraag centraal: ‘Hoe implementeren Nederlandse 
ondernemingen Value-based Management, hoe wordt het toegepast en op welke wijze 
beïnvloedt dit het nemen van beslissingen in business units om economische waarde te 
creëren?’ Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van drie deelvragen: (i) Waarom wordt 
op waarde gestuurd en hoe wordt waardecreatie uitgedrukt? (ii) Hoe wordt een management 
control systeem ontworpen en geïmplementeerd dat leidt tot waardecreatie? en (iii) Hoe 
passen Nederlandse ondernemingen waardemanagement toe en op welke wijze beïnvloedt dit 
het management control systeem? 
 
Op basis van definities en beschrijvingen van Value-based Management (VBM) zoals deze in 
de literatuur voorkomen, kunnen drie karakteristieken onderkend worden: 
1. bij VBM worden alle vermogenskosten betrokken, dus zowel interest op vreemd vermogen 

als een verlangd rendement op eigen vermogen. Pas als deze kosten ook vergoed zijn, 
creëert een onderneming waarde. 

2. VBM is een management benadering en behelst meer dan slechts het berekenen van een op 
waardegebaseerde maatstaf. Het is een benadering waarbij verschillende management 
accounting technieken en instrumenten worden gebruikt om de doelstellingen te behalen, 
waarbij alle functionele gebieden betrokken worden. 

3. VBM richt zich op de waardestuwers (value drivers). Dit zijn de variabelen, zowel in 
financiële als niet-financiële zin, die invloed hebben op waardecreatie. Dit inzicht kan 
bijvoorbeeld verkregen worden door het opstellen van een waardeboom (value tree). 

Op basis van deze karakteristieken, kom ik tot de volgende definitie van VBM: 
 

Value-based Management is een managementbenadering gericht op het creëren 
van economische waarde door te investeren in projecten die de vermogenskosten 
overtreffen en deze te beheersen door middel van het sturen op waardestuwers. 

 
In de literatuur worden verschillende redenen genoemd waarom ondernemingen gaan sturen 
op economische waarde. Ten eerste wordt erkend dat de bestaande boekhoudkundige 
maatstaven enkele tekortkomingen hebben, zoals dat er (i) verschillende accountingmethodes 
kunnen worden toegepast, (ii) geen rekening wordt gehouden met risico, (iii) investeringen 
niet worden meegenomen, en (iv) de tijdswaarde van geld wordt genegeerd. 
Ten tweede spelen een drietal ontwikkelingen een rol die de behoefte aan een andere wijze 
van besturing aanmoedigen: (i) aandeelhoudersactivisme, (ii) kapitaalactivisme, en (iii) 
bestuurdersactivisme. Daarnaast blijkt dat ook de afwezigheid van een aandelenkoers (voor 
niet-beursgenoteerde bedrijven) of concurrentie redenen zijn om een benchmark te creëren op 
basis van economische waarde, alsmede regelgeving. 
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Bij VBM spelen de vermogensmarkten een belangrijker rol dan bij gebruik van traditionele 
boekhoudkundige maatstaven zoals Return on Investment of Winst, omdat rekening wordt 
gehouden met rendementseisen van zowel vreemd vermogenverschaffers als aandeelhouders. 
Vanuit dit oogpunt ga ik VBM eerst benaderen: Prestatiemaatstaven en Vermogensmarkten. 
Ofwel, leveren de maatstaven die zijn ontwikkeld om waardecreatie uit te drukken een 
bijdrage aan het oplossen van het agency probleem dat bestaat tussen de aandeelhouders 
(principaal) en het management (agent). Immers, door het rendement voor aandeelhouders 
expliciet mee te nemen in de beoordeling van de prestaties van het management, zou 
verwacht mogen worden dat deze belangentegenstelling wordt verkleind. Hiertoe heb ik de 
bestaande maatstaven onderverdeeld in enerzijds kasstroomgebaseerde maatstaven (Economic 
Concept of Profit: Shareholder Value Analysis, Cash Flow Return on Investment en Cash 
Value Added), en anderzijds accountinggebaseerde maatstaven (Accounting Concept of Profit: 
Residual Income, Economic Value Added, Economic Profit en Cash Value Added). 
 
Eén belangrijke kanttekening moet echter wel worden gemaakt bij nagenoeg al deze 
maatstaven: het bepalen van de vermogenskosten is namelijk gefundeerd op een aantal 
subjectieve aannames. De gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (weighted average cost 
of capital – WACC) is daardoor discutabel, en als gevolg ook de berekende waardecreatie. Zo 
zou er volgens de literatuur gebruik moeten worden gemaakt van de ‘target capital structure’, 
terwijl deze door vele factoren wordt bepaald en varieert gedurende de tijd. Bovendien 
moeten hiervoor beoordelingen en veronderstellingen worden gemaakt waarop het 
management niet altijd invloed heeft. Daarnaast is het bepalen van het vereiste rendement 
voor eigen vermogenverschaffers niet zonder discussie. Zo is het hiervoor veelgebruikte 
Capital Asset Pricing Model een bekritiseerde methode. Als gevolg van deze tekortkomingen 
is uiteraard ook de uitkomst van de maatstaf zelf niet meer objectief te noemen. Als oplossing 
wordt door de literatuur het sturen op veranderingen in economische waarde genoemd, 
aangezien in dat geval de ‘delta’ in waarde gebaseerd is op dezelfde veronderstellingen en in 
ieder geval een uitspraak kan worden gedaan over waardecreatie of waardevernietiging. 
 
De lakmoestest of deze maatstaven een oplossing geven voor het agency probleem vormt de 
relatie met de beurskoers. Hebben deze maatstaven een hogere correlatie met de beurskoers 
dan traditionele boekhoudkundige maatstaven? Dit blijkt niet het geval, waardoor 
geconcludeerd kan worden dat implementatie van VBM niet zou moeten worden geïnitieerd 
voor een betere relatie met de vermogensmarkten of stuwing van aandeelkoersen. 
 
Hebben deze maatstaven dan wel een toegevoegde waarde voor intern gebruik, dat wil 
zeggen, voor de aansturing van de organisatie? Met andere woorden: kunnen we spreken over 
Value-based Management Control? Hiertoe leg ik eerst de relatie tussen strategie en de 
‘ resource-based view of the firm’. Een ‘resource’ (middel) kan een concurrentievoordeel 
opleveren als aan een aantal criteria is voldaan: (i) het moet moeilijk zijn om het middel te 
kopen en verkopen, (ii) het moet moeilijk zijn het middel na te maken, (iii) het moet moeilijk 
zijn het middel te vervangen door een ander middel, en (iv) het voordeel dat met het middel 
wordt behaald mag niet verdwijnen door een ex-ante concurrentie (bijvoorbeeld de veiling 
van telecomfrequenties). Naast ‘resources’ staan ‘capabilities’ (capaciteiten) centraal, welke 
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omschreven kunnen worden als de kennis en kunde van managers en medewerkers om de 
middelen zodanig in te zetten dat ze leiden tot een duurzaam concurrentievoordeel. Een latere 
toevoeging aan capaciteiten is de zogenaamde ‘dynamic capabilities approach’. In deze 
benadering gaat het om het ontwikkelen en uitbouwen van waardevolle middelen, waarin de 
continue vernieuwing van capaciteiten centraal staat. Deze vinden hun oorsprong in de 
bestuurlijke en organisatorische processen. Uit empirische onderzoeken blijkt dat organisaties 
die op waarde zijn gaan sturen hun middelen en capaciteiten daadwerkelijk beter zijn gaan 
benutten en beheersen. 
 
Op dit punt komt management control aan de orde, aangezien management control 
gedefinieerd kan worden als ‘het proces waarbij managers andere leden van de organisatie 
beïnvloeden om de strategie te implementeren’ (Anthony & Govindarajan, 2004). Hierbij 
staat de volgende vraag centraal: zullen onze medewerkers zich gedragen zoals gewenst? 
Deze vraag kan tot drie beheersproblemen leiden: (i) gebrek aan richting, wanneer de 
medewerker niet weet wat van hem verwacht wordt, (ii) gebrek aan motivatie, als de 
medewerker wel weet wat van hem verwacht wordt, maar niet wil, en (iii) persoonlijke 
tekortkomingen, waarbij de medewerker weet wat verwacht wordt, dit ook graag wil, maar 
het niet kan door bijvoorbeeld gebrek aan opleiding of benodigde vaardigheden. Als deze 
problemen niet door activiteiteneliminatie, automatisering, centralisatie of risicodeling 
opgelost kunnen worden, bestaan de volgende beheersmethoden (Merchant & Van der Stede, 
2003): resultaatbeheersing (results control), procesbeheersing (action control), personele 
beheersing (personnel control) en culturele beheersing (cultural control). Aangezien de 
Value-based maatstaven met name bedoeld zijn om met behulp van één maatstaf alle 
activiteiten te beheersen, volgt hieruit dat deze in het kader van results control ingezet zullen 
worden. Hiertoe moeten de maatstaven aan de volgende criteria voldoen (Merchant & Van 
der Stede, 2003): congruent met organisatiedoelstelling (congruence), precies (precise), 
objectief (objective), tijdig (timely) en begrijpelijk (understandable). 
 
Op basis van analyse en empirische onderzoeken blijkt dat de waardemaatstaven beperkt 
effectief zijn, hetgeen geldt voor zowel de kasstroomgebaseerde als accountinggebaseerde 
maatstaven. Op grond van deze criteria zijn ze niet geschikt voor financial results control. 
Echter, een organisatie kan gezien worden als een portfolio van investeringen en activiteiten 
die op corporate niveau bestuurd worden. Het hoger management is dan niet betrokken bij 
inzet van de middelen en capaciteiten, maar geven deze verantwoordelijkheid over aan lagere 
organisatorische niveaus. Enig criterium dat het hoger management dan hanteert is dat er 
waarde wordt gecreëerd (de eerder besproken ‘delta’ in waardemaatstaf). In dit opzicht is 
toepassing van begrijpelijke waardemaatstaven van belang om op lagere hiërarchische 
niveaus het bewustzijn te creëren dat in de allocatie van middelen en capaciteiten ook de 
vermogenskosten overwogen moeten worden. Hoger management beslist dan alleen over 
voortzetting of desinvestering van activiteiten op basis van waardecreatie. In een decentrale 
aansturing zijn deze maatstaven dus wel toepasselijk. 
Aan de andere kant kan het hoger management de allocatie van middelen en capaciteiten ook 
zelf ter hand nemen en de organisatie hierop aansturen, op basis van verwachte waardecreatie. 
Het hoger management maakt dan gebruik van action en personnel controls, aangezien de 
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middelen en capaciteiten als procesonderdelen en waardestuwers (value drivers) kunnen 
worden gezien en waardecreatie een resultante is. Aansturing kan op hoofdlijnen (macro-
drivers) geschieden waarna het lager management zelf verantwoordelijk is voor verdere inzet 
van middelen en capaciteiten binnen de eigen organisatie-eenheid in de vorm van operationele 
waardestuwers (micro-drivers). Mocht het hoger management meer invloed willen houden, 
kan deze werkwijze ook in een centrale aansturing gehanteerd worden. 
 
In lijn met bovenstaand literatuuronderzoek heb ik middels eigen empirisch case-onderzoek 
bij vijf Nederlandse ondernemingen1 onderzocht (i) waarom deze ondernemingen VBM 
hebben geïmplementeerd, (ii) welke maatstaf zij gebruiken, (iii) hoe de implementatie vorm is 
gegeven en tot slot (iv) wat de effecten zijn op gedrag en attitude, (v) het nemen van 
beslissingen en (vi) prestaties. Hiertoe heb ik bij elke organisatie twee interviews afgenomen: 
één op corporate niveau, met het oog op de reden voor en beoogde effecten van VBM, en het 
tweede op een lager niveau in de organisatie waar de managers of medewerkers 
daadwerkelijk op VBM aangestuurd (zouden moeten) worden. Gedurende deze interviews 
heb ik voorbeelden en documentatie gevraagd – en ontvangen, zelfs vertrouwelijk – om 
‘bewijs’ voor de uitspraken te hebben. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van publieke 
informatie om mijn data aan te vullen. Van de interviews zijn verslagen gemaakt die naar de 
gesprekspartners zijn opgestuurd ter correctie, verificatie en autorisatie. Tijdens en na het 
uitwerken van de cases zijn de gesprekspartners nog regelmatig benaderd om goedkeuring aan 
de case te verlenen alsmede om nog enkele ‘blinde vlekken’ in de cases aan te vullen en 
ontwikkelingen te bespreken. Deze follow-ups vonden op kantoor, per e-mail of telefoon 
plaats. Hierbij hebben de gesprekspartners eventueel nog collega’s geconsulteerd om de 
gevraagde informatie te verschaffen. Op deze wijze heb ik triangulatie van gegevens 
bewerkstelligd om daarmee de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te vergroten. 
 
De bevindingen uit mijn onderzoek volgen de drie deelvragen zoals die volgden op de 
probleemstelling.  
(i) Waarom wordt op waarde gestuurd en hoe wordt waardecreatie uitgedrukt? 
1. Redenen om VBM te implementeren: 

a. Vanwege de druk die door de vermogensmarkten wordt uitgeoefend, zowel door 
schuldeisers (credit rating) als aandeelhouders (achterblijvende beurskoers); 

b. Om te voldoen aan (externe) verslaggevingseisen, zoals bijvoorbeeld door de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit of Basel II-akkoord; 

c. Het stimuleren en motiveren van ondernemerschap; 
d. Om een éénduidige control-taal te hebben waarmee de gehele organisatie uniform 

aan kan worden gestuurd met onderlinge vergelijkbaarheid; 
e. Om investeringen te kunnen beoordelen en selecteren, aangezien minimaal de 

vermogenskosten moeten worden vergoed; 
f. Om bewustwording te creëren voor werkkapitaal ter vermindering van geïnvesteerd 

kapitaal waarover vermogenskosten worden geheven; 

                                                             
1 ABN AMRO Bank, Akzo Nobel, Heijmans, Schiphol en Sigma (geanonimiseerd). 
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g. Katalyserende gebeurtenissen, zoals benoeming van nieuwe bestuursleden die het 
Angelsaksisch bestuursmodel aanhangen, tegenvallende resultaten, of gevaar voor 
verlies van zelfstandigheid. 

2. VBM maatstaven: 
a. Eenvoud staat boven accuraatheid. De ondernemingen ambiëren geen accuraatheid 

in hun calculaties om de aandacht voor de berekeningen te beperken en deze juist op 
de value drivers te laten richten. 

b. Verschillende maatstaven voor verschillende doeleinden. Afhankelijk van het 
niveau in de organisatie, worden er verschillende maatstaven gehanteerd die 
uiteindelijk bijdragen aan waardecreatie. 

c. Het aantal correcties op operationeel resultaat en kapitaalkosten wordt beperkt. Er 
wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht tussen interne en externe verslaggeving 
in bepaling van het operationeel resultaat. Dit ten behoeve van begrijpelijkheid en 
eenvoud. Om deze reden worden ook de vermogenskosten zo eenvoudig mogelijk 
bepaald. Er wordt meestal gebruik gemaakt van één ondernemingsbrede 
vermogenskostenvoet, of hooguit een verschil op divisie/business unit niveau. Er is 
gemengd gebruik van marktwaarden en boekwaarden van vreemd en eigen 
vermogen en een ‘target capital structure’ in bepaling van de vermogenskostenvoet. 

d. Absolute metingen worden minder toegepast dan relatieve metingen. Over het 
algemeen wordt gebruik gemaakt van een relatieve prestatie, waarbij het gaat om 
een verbetering in economische waarde ten opzichte van de voorgaande periode. 
Slechts waar gebruik wordt gemaakt van percentages gelden absolute prestaties, 
welke vervolgens wordt vergeleken met de vermogenskostenvoet. 

 
(ii) Hoe wordt een management control systeem ontworpen en geïmplementeerd dat leidt tot 
waardecreatie? 
3. Ontwerp: 

a. Door de introductie van een enkele, uniforme VBM-maatstaf met causal verbonden 
value drivers wordt een eensluidende taal binnen de organisatie nagestreefd, in 
tegenstelling met veel verschillende maatstaven die voorheen werden gehanteerd. 

b. Door de introductie van vermogenskosten en een drempel voor de 
vermogenskostenvoet waaraan investeringen moeten voldoen, wordt aandacht naar 
de balans getrokken in aanvulling op de verlies- en winstrekening als gevolg van de 
vermogenskosten op geïnvesteerd kapitaal. 

c. Door hetontwerp van strategische en business processen worden meer 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie gelegd. Dit moet 
leiden tot meer ondernemerschap en een zakelijker cultuur, waardoor de belangen 
van aandeelhouders en medewerkers op één lijn worden gezet. Medewerkers 
worden verantwoordelijk gehouden voor de activiteiten die leiden tot waardecreatie 
en waarover zij invloed uit kunnen oefenen 

d. Beloning is waardegerelateerd (gericht op verbetering in VBM-maatstaf of drivers), 
gekoppeld aan verantwoordelijkheden. 
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4. Implementatie: 
a. De implementatie vindt centraal aangestuurd plaats. Ondanks dat de divisies of 

business units decentraal aangestuurd worden, vindt implementatie van VBM 
gecentraliseerd plaats. Implementatie binnen een divisie/BU wordt overgelaten aan 
het divisie/BU management, maar met centrale richtlijnen. 

b. De aandacht wordt op de value drivers gericht in plaats van de berekeningen. Het 
gaat erom hoe waarde wordt gecreëerd, niet hoeveel. 

c. Informatiesystemen, intranet en specifieke VBM-instrumenten worden ingezet om 
de implementatie en beheersing te ondersteunen. Deze middelen helpen de 
acceptatie en het nemen van beslissingen met het oog op waardecreatie te vergroten. 

d. De implementatie vindt als één geheel plaats in plaats van met pilots. 
e. Vele managers en medewerkers worden getraind, waarbij de focus van de training is 

gericht op de positie en verantwoordelijkheden. Op lagere niveaus worden 
specifieke trainingen verzorgd die met name op de directe activiteiten van de 
medewerkers zijn gericht in plaats van VBM zelf. 

f. Consultants ondersteunen de implementatie, met name op het gebied van training. 
 
(iii) Hoe passen Nederlandse ondernemingen waardemanagement toe en op welke wijze 
beïnvloedt dit het management control systeem? 

a. De ondernemingen behouden of realiseren een platte, decentrale structuur; 
b. Doelstellingen worden lager in de organisatie gesteld op basis van waardecreatie; 
c. Beslissingsrechten liggen op decentraal niveau; 
d. Communicatie vindt plaats door middel van dialogen in plaats van top-down; 
e. Strategie-ontwikkeling is gebaseerd op waardecreatie en betrekt lagere hiërarchische 

niveaus; 
f. Doelstellingen worden door topmanagement vastgesteld, maar op basis van een 

uniforme waardemaatstaf naar lagere organisatie-eenheden doorvertaald, waarbij 
deze vertaling op lagere niveau’s plaatsvindt op basis van operationele 
waardestuwers; 

g. Middelen worden toegewezen aan de meest-waardecreërende activiteiten op basis 
van strategische plannen en budgetten; 

h. Budgettering blijft een belangrijk instrument, maar deze worden nu opgesteld in 
onderlinge dialoog en gebaseerd op waardecreatie; 

i. In prestatiemanagement worden financiële maatstaven aangevuld met (niet-
financiële) waardestuwers; 

j. Management rapportages omvatten balans en resultatenrekening waarbij deze in lijn 
met de strategie worden opgesteld en besproken; 

k. Prestatie-gerelateerde beloning is gebaseerd op waardemaatstaven, zowel 
betreffende de uitkomst (een verbetering in de waardemaatstaf) als de 
waardestuwers. 

 
Kijkend naar de prestaties na implementatie van VBM, blijkt dat dit niet tot hogere 
beurskoersen heeft geleid. Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden dat in de 
beschouwde periode externe factoren een belangrijke rol op de vermogensmarkten hebben 
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uitgeoefend, zoals de aanslag van 9/11. Ten aanzien van effecten op control, ligt de focus op 
value drivers en activiteiten waarover medewerkers eigen verantwoordelijkheid dragen. Het 
blijkt dat VBM heeft geleid tot een effectiever en efficienter gebruik van kapitaal, alsmede 
een actievere behering van activiteiten-, product- en klantportfolio’s. 
 
Hieruit kunnen de volgende algemene conclusies worden getrokken: 
1. met de implementatie van VBM wordt één taal gecreëerd doordat er één 

gemeenschappelijke doelstelling wordt nagestreefd. Alle activiteiten in de organisatie zijn 
vervolgens aan die doelstelling gerelateerd. 

2. medewerkers worden verantwoordelijk gehouden voor de activiteiten (value drivers) 
waarop zij invloed hebben en die bijdragen aan het creëren van economische waarde. 

3. een verandering in het bewustzijn van de medewerkers om in het nemen van beslissingen 
zowel de implicaties op de verlies- en winstrekening als op de balans te beschouwen. 

Hieruit blijkt dat met het invoeren van VBM een mix van beheersmethoden wordt toegepast. 
Werd voorheen voornamelijk financial results control toegepast binnen organisaties 
(bijvoorbeeld ten aanzien van budgetten) op basis van boekhoudkundige maatstaven als winst 
of Return on Investment, onder VBM wordt dit aangevuld met action controls in de vorm van 
value drivers, personnel controls  in de vorm van meer ondernemersgezindheid om 
belangentegenstelling tussen aandeelhouders en managers te verkleinen, alsmede cultural 
controls ten aanzien van een meer professionele organisatie die ook meer op targets 
(financieel of operationeel) wordt aangestuurd. 
 
Uit de aard van de case-bedrijven blijkt verder dat VBM toepasbaar is bij verschillende 
strategieën, beurs- en niet-beursgenoteerde ondernemingen, in zowel dienstverlening als 
industrie, bij centrale en decentrale aansturing, en in organisaties die zowel een brede product 
als geografische spreiding hebben, alsmede die juist erg gefocust zijn in producten of 
geografische gebieden. Mits de nadruk op de value drivers ligt en niet op de calculaties. In 
verschillende interviews werd dit kenbaar gemaakt door te stellen dat een waardemaatstaf niet 
een middel maar een resultaat is, waarbij Value-based Management het middel is om het 
resultaat te bereiken. Het management control systeem zal dan ook zo ontworpen en ingericht 
moeten worden dat de aandacht op de value drivers wordt gericht en medewerkers zich 
bewust zijn van de effecten van hun activiteiten op de economische waarde van de 
onderneming. 
 


