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Voorwoord
Beheerscontrolesystemen en -processen treft men aan in elke organisatie. Ze worden
gebruikt door managers als middel om hun medewerkers te motiveren om hun acties
en beslissingen te coördineren en af te stemmen op een reeks gemeenschappelijke
doelstellingen en strategieën. Gezien deze brede opdrachtsomschrijving hoeft het ons
niet te verwonderen dat beheerscontrole een verscheidenheid van formele systemen
en informele mechanismen omvat en raakpunten heeft met verschillende andere
managementdisciplines, zoals accounting, organisatiegedrag en strategisch management. Het is de bedoeling van dit boek om een systematisch en volledig overzicht
te geven van de concepten en praktische toepassingen van beheerscontrole, in hun
relatie tot deze vakgebieden.
Het boek is opgebouwd uit veertien hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is bedoeld
als algemene inleiding tot het wezen van beheerscontrole. Daarin wordt onder meer de
relatie geschetst tussen beheerscontrole en de doelstellingen en strategie van de organisatie. Verder wordt de nadruk gelegd op het belang van het bereiken van overeenstemming in de na te streven doelstellingen en resultaten op alle niveaus van de organisatie.
In het tweede hoofdstuk worden de verschillende facetten met betrekking tot de
keuze van de beheerscontrolestructuur besproken. In hoofdstuk 3 staat de problematiek van het besturen van kostencentra centraal. Vervolgens komen winstcentra
(hoofdstuk 4) en investeringscentra (hoofdstuk 5) aan bod. In elk van deze hoofdstukken wordt ook het effect besproken van prestatiemeting op het gedrag van
managers in de verschillende types van verantwoordelijkheidscentra. In hoofdstuk 6
worden de verschillende coördinatiemechanismen, waaronder transferprijssystemen,
nader bekeken.
Een belangrijk deel van het boek is gewijd aan het verloop van het beheers
controleproces. Centraal in het beheerscontroleproces staat het proces van planning en budgettering dat behandeld wordt in hoofdstuk 7, met daaraan gekoppeld
verschillenanalyse en financiële rapportering (hoofdstuk 8). Het sluitstuk van het
beheerscontroleproces wordt gevormd door prestatiemeetsystemen, waarbij speciale aandacht besteed wordt aan geïntegreerde prestatiemeting door middel van de
‘balanced scorecard’ (hoofdstuk 9), de ontwikkeling van een strategiegerichte organisatie (hoofdstuk 10) en beloningssystemen voor managers (hoofdstuk 11).

Intersentia 

Persoonlijke
kopie van ()
Handboek beheerscontrole_2014.indd 5

5

29-10-2014 16:04:26

2e proef

 

In hoofdstuk 12 van het boek wordt het aspect bedrijfscultuur als beheerscontrole-
instrument belicht. In hedendaagse organisaties is een tendens waar te nemen waarbij
meer aandacht besteed wordt aan informele controlemechanismen, zoals het sturen
van menselijk gedrag op basis van gemeenschappelijke geloofswaarden.
Hoofdstuk 13 integreert de verscheidenheid aan inzichten in verband met
beheerscontrole in een aantal raamwerken die als leidraad kunnen dienen voor het
ontwerpen van een beheerscontrolesysteem. Ten slotte wordt de rol van de controller in de organisatie belicht (hoofdstuk 14).
Het boek is geschreven voor een brede doelgroep van mensen met verschillende
achtergronden, maar met een gemeenschappelijke interesse voor beheerscontroleproblemen. Studenten en academici krijgen in dit werk een aantal concepten en
raamwerken aangereikt die hen in staat moeten stellen een beter inzicht te krijgen
in de complexe samenhang tussen de verschillende deelaspecten van beheerscontrole. Managers uit het bedrijfsleven zullen zich ongetwijfeld herkennen in de talrijke
praktijkvoorbeelden. Een aantal actuele managementconcepten en hun impact op
beheerscontrole, zoals bijvoorbeeld moderne organisatievormen, interorganisationeel kostenbeheer, aandeelhouderswaarde (‘shareholder value’) en de ‘balanced scorecard’ en de strategiegerichte organisatie, zijn eveneens in dit boek opgenomen. Met
het materiaal dat zorgvuldig in dit boek werd samengebracht, hopen we een veelzijdig
lezerspubliek te kunnen boeien, niet alleen door de conceptuele onderbouw, maar
vooral ook door de praktische relevantie van de behandelde onderwerpen.
Ten slotte willen wij langs deze weg een woord van dank richten tot de bedrijfsleiders van wie de ervaringen een inspiratiebron gevormd hebben voor de praktische
voorbeelden in het boek, alsook tot onze families die voor ons een onmisbare steun
en stimulans betekenen.

Werner Bruggeman
Regine Slagmulder
Sophie Hoozée
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