
Het minimaliseren van risico’s binnen de bedrijfsvoering met behulp van het Management 

management control systeem. 

1. Inleiding 

 
In de laatste jaren is er een toenemende interesse geweest in de relatie tussen het management 

accounting/control systeem en de bedrijfsvoering. Het De juiste invoering van Management 

management control systeem in een onderneming is niet een eenvoudige handeling, daarom is het 

noodzakelijk dat een organisatie een Management management control systeem invoert dat goed bij de 

strategie van de onderneming aansluit om de risico’s binnen de bedrijfsvoering van de organisatie te 

minimaliseren (Langfield-Smith, 1997). 

Management control systemen zijn systemen die organisaties helpen bij te sturen op de manier 

zoals het management van de organisatie het wilt wenst (Merchant & Van de Stede, 2007). Volgens 

Anthony (1965) is Management management control systeem een proces die het management helpt om 

ervoor te zorgen dat middelen worden verkregen en zo effectief en efficiënt mogelijk worden gebruikt 

om de doelstellingen van een de organisatie te behalen. In veel organisaties spelen management control 

systemen een belangrijke rol, omdat het een middel is om te overleven in een onzekere omgeving. 

Verder is gebleken, na veel onderzoek op prestatiemeting, gebleken dat de integratie van zowel 

financiële en als niet financiële controlemethoden de risico’s van de bedrijfsvoering vermindertd (Eccles, 

1991). 

Management control systeem vormt een richtlijn voor samenwerking tussen de werknemers., 

Hhet biedt een adequaat communicatiemiddel die dat helpt om de prestaties van het bedrijf te 

verhogen en, daarbij de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering (Ouchi, 1979). Daarnaast zorgt 

het systeem voor een verbeterde prestatie binnen het bedrijf door informatie beschikbaar te stellen 

onder collega’s binnen een onderneming. Het delen van kennis binnen een organisatie zal de 

productiviteit van de werknemers doen verhogen (Podsakoff, Mackenzie & Paine, 2000). Als laatst 

draagt een Management management accounting/control systeem bij aan de beheersing van een 

onderneming. Een van de belangrijkste taken van het management is het de beheersing van de 

organisatie (Fayol, 1949). Daarom is een management control systeem nodig om informatie te vergaren 

over de uitvoering en de informatie verder verstrekt om te zorgen dat de prestatie, productiviteit en het 

gedrag van de werknemers consistent zijn met de organisatie doelstellingen (Armesh, 2010). Echter zijn 

de meningen over het effect van Management management control systeem verdeeld. Volgens Ittner 

(2003) is er weinig positieve associatie met de invoering van het control systeem en het det verbeterde 

prestatie van een onderneming, tevens beweert Merchant (1990) dat management control systeemMCS 

negatieve effecteneen negatief effect zult zal hebben op het gedrag van de werknemers.  

In deze tekst staat de volgende centrale vraag: In in hoeverre worden risico’s verminderd binnen 

de bedrijfsvoering van een organisatie door de implementatie van het Management management 

control systeem? In andere woorden: hoe reduceert een goed ingevoerd Management management 

control systeem de risico’s binnen de operationele en strategische aspecten van een onderneming? In 

dit onderzoek wordt getracht hierop een antwoord te geven. 

Om antwoord te geven op de centrale vraag, werd heeft er een literatuuronderzoek 

plaatsgevonden waarin verschillende bronnen geanalyseerd werden zijn om een afzijdige beoordeling te 

vormen. Paragraaf twee bevat het theoretische kader, hier zullen alle begrippen en 
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achtergrondinformatie beschreven worden die in dit onderzoek tevoorschijn komen. In paragraaf drie 

werden zijn de beoordelingscriteria voorgesteld, die in paragraaf vier getoetst zijn om tot een 

beoordeling te komen. Paragraaf vijf bevat de conclusie die werd is voortgebracht aan de hand van de 

genoemde beoordelingscriteria. 

2. Theoretisch kader 
 
Deze paragraaf behandelt het onderwerp Management management Control control 

Systemensystemen. Als eerste komen komt het begrip control aan bod en vervolgens het management 

control systeem (hierna te noemen "MCS") en de doelstellingen daarvan. Daarna wordt er dieper 

ingegaan op de effecten van het juiste geïmplementeerd MCS op de risico’s binnen de bedrijfsvoering.  

 Een van de belangrijkste taken van het management is de beïnvloeding van en de controle op 

haar werknemers en resources (Armesh, 2010). Management control is daarom gedefinieerd als de 

pogingen van een organisatie om de houding van het personeel te beïnvloeden op een dusdanige 

manier te beïnvloeden dat dit-e leidt tot het bereiken van de organisatorische doelstellingen (Flamholz, 

Das & Tsui, 1985). Management control is onderverdeeld in twee categorieën, namelijk output control 

en gedrag control. Output control is het harde element van management control, welke is gericht op het 

meten en monitoren van de bedrijfsvoering van een onderneming. Deze worden vergeleken met de 

verwachtingen die een organisatie eerder heeft opgesteld. Gedrag control is daarentegen het zachte 

element van management control;, het is meer gericht op normen, waarden, interactie en het 

observeren van het gedrag van het personeel haar gedrag (Cunningham, 1992). MCS is een systeem die 

een organisatie ondersteunt om doelen te stellen, prestaties te meten en het gedrag van de individuen 

zodanig te beïnvloedent zodat het resultaat van een organisatie behaalt behaald kan worden (Langfield-

Smith, 1997).  

In accounting zijn er diverse interpretaties van het control systeem, maar alle interpretaties 

komen neer op het feit dat het MCS, indien dit optimaale ingevoerd is, het management helpt om haar 

doelstelling te bereiken (Otley, 1995). Simons (1995) definieerde MCS als een systeem die formele en op 

informatie gebaseerde routines gebruikt in een organisatie om haar activiteiten te onderhouden. Een 

juist ingevoerd management control systeem verhoogtd de kans dat een organisatie efficiënter en 

effectiever presteert en dat de doelstellingen bereikt worden (Simons, 1995). MCS is geconstrueerd 

volgens Anthony (1989) uit twee beheersinstrumenten namelijk:; Formele formele en informele 

beheersinstrumenten. Formele beheersinstrumenten zijn volgens Anthony (1989), de normen, methode 

en budgetteringssystemen die bewust is zijn ontstaan. Informele beheerinstrumenten zijn de waarden 

van de organisatie haar waarden binnen een bedrijf die onbewust zijn ontstaan. Anthony geeft aan dat 

beheersinstrumenten zijn instrumenten zijn die de bedrijfsvoering ondersteunent. 

Volgens McFarland (1974) is bedrijfsvoering gedefinieerd als conceptuele, theoretische en 

analytische doeleinden die optimaal bijgestuurd moet worden, . het Het bevat essentiële activiteiten 

zoals plannen, besturen, organiseren en beheersing. Lundy (1996) zegt dat bedrijfsvoering vooral een 

taak is van coördineren en motiveren van het personeel., tevens Tevens gaat het om het op een 

optimale manier combineren van traditionele productiefactoren, zoals land, arbeid en kapitaal op een 

optimale manier om een specifiek doel te bereiken. Het succes van een efficiënte bedrijfsvoering wordt 

altijd gemeten op economische, sociale en milieuprestaties (Lundy, 1996). Binnen een organisatie zijn 

risico’’s onvermijdbaar, maar het is aan het management om te zorgen dat deze risico’s zo veel mogelijk 
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worden gereduceerd (Helms, 1992). Veel voorkomende kwesties volgens Helms zijn onduidelijke 

strategische doelen, rol ambiguïteit tussen het personeel, slechte communicatie en planning en 

ongunstige aansluitingen tussen processen. 

Om deze kwesties binnen de een onderneming te verhelpen, is het noodzakelijk dat er een 

controlesysteem is die het management ondersteunt (Langfield-Smith, 1997). Verder betoogtd 

Williamson (1985) dat het MCS niet alleen een positief effect heeft op de bedrijfsvoering, maar ook een 

negatief effect. Het MCS kan ervoor zorgen dat werknemers hun persoonlijke doelen, in plaats van de 

organisatorische doelen, prioriteren in plaats van de organisatorische doelen. Terwijl Ghoshal & Moran 

(1996) betogen dat het MCS de persoonlijke doelen juist stimuleert en deze doelen overeenstemt met 

de doelen van de organisatie.  

Wanneer het MCS juist geïmplementeerd wordt, heeft het een positief effect op een organisatie 

en daarmee reduceert het de risico’s van de bedrijfsvoering (Podsakoff, Mackenzie & Paine, 2000). Om 

de het MCS zo veel mogelijk te helpen bijaan het reduceren van deze risico’s, moet het voldoen aan de 

volgende criteria namelijk:; 

 Informatieplatform: Een een platform voor het vergaren en verstreken van informatie (Daft & 
Huber, 1987). 

 Beheersbaarheid (Controllabilty principle): Een een goed ontworpen systeem die dat helpt bij 
het verdelen, beheersen en evalueren van verantwoordelijkheden (Vancel, 1979). 

 Doel Congruentiecongruentie: Een een systeem die dat rekening houdt met de organisatorische 
en individuele doelstellingen (Colquitt, 2005). 
 

3. Beoordelingscriteria 
 

In deze paragraaf worden drie criteria beschreven die waar het MCS aan moet voldoen om de risico’s 

van de bedrijfsvoering van een onderneming te minimaliseren. Tevens wordt er uitgelegd waarom deze 

criteria gekozen zijn. 

Het eerste criterium is Informatieplatforminformatieplatform, dat wil zeggen een systeem die 

platform creëert voor het vergaren, bewerken en verstrekken van informatie voor het strategische 

besluitvorming. MCS dient de benodigde informatie te vergaren en te verstrekken die nodig zijn is voor 

het nemen van strategische beslissingen (Daft & Huber, 1987). Ansof (1975) definieert strategische 

beslissingen als beslissingen die een grote impact kan kunnen hebben op de firma. Derhalve moet het 

MCS een informatieplatform creëren die dat nuttig zal zijn voor de bedrijfsvoering (Daft & Huber, 1987). 

Dit is een significant criterium, omdat informatie de kern is van een goed lopende organisatie. Door het 

verstrekken van rapportages over onder andere forecasting, kan het management de juiste planning 

maken. Als een informatieplatform beschikbaar is, dan zal het de communicatie communicatie-en 

planning kwesties zo veel mogelijk minimaliseren. 

Het tweede criterium is beheersbaarheid. Met beheersbaarheid wordt er bedoelt bedoeld: een 

goed ontworpen systeem die dat ondersteunt bij het verdelen, beheersen en evalueren van 

verantwoordelijkheden binnen een organisatie (Vancel, 1979). MCS dient adequaat ontworpen te 

worden met het oog op de middelen en verantwoordelijkheden, en die naar behoren te verdelen tussen 

het personeel en het management. Tevens zegt Vancel dat MCS dient passend ontworpen dient te 

worden, zodat het behaalde resultaat van de prestaties, van zowel het management als het personeel, 



geëvalueerd kan worden. Beheersbaarheid wordt gezien als aan aanzienlijk criterium, omdat een slecht 

ontworpen MCS bestemd is om te falen en dit zal het bedrijf veel geld kosten (Chenhall, 2003). Als een 

onderneming goed beheerst is, dan zal de rol ambiguïteit problemen verholpen worden.   

Doel congruentie is het derde criterium. Congruentie is de overeenstemming van strategieën, en 

gedragen om een bepaald resultaat te bereiken. MCS dient het management te ondersteunen bij de 

overeenstemming van de organisatorische doelstelling met de doelstelling van de individuen (Vancel, 

1979). Verder zegt Vancel dat: om een systeem te laten passen bij een onderneming, moet het ervoor 

zorgen dat elke ieder besluit die een manager neemt, een goed beslissing zal zijn voor de werknemers 

en ook voor de organisatie in het geheel. Doel congruentie is de belangrijkste taak van het MCS, omdat 

het een succesvolle integratie van individuelen doelen met organisatorische doelen zal leiden tot 

tevredenheid bij het personeel en daarvoor het toenemen van de productiviteit (Colquitt, 2005). Als er 

overeenstemming is tussen de organisatorische doelen en individuelen doelen, dan zal er dat een 

positieve invloed op de bedrijfsvoering plaatsvinden hebben en daarbij het onduidelijkheden van 

strategische doelen verminderen. 

4. Beoordeling 
 

In deze paragraaf wordt beoordeeld:; In in hoeverre worden risico’s de bedrijfsvoering van een 

organisatie worden verminderd binnen de bedrijfsvoering van een organisatie door de implementatie 

van het Management management control systeem.? Om deze vraag te kunnen meten, wordt zowel 

gebruik gemaakt van de criteria; informatieplatform, beheersbaarheid en doel congruentie.  

4.1 Informatieplatform 

Om deze criteria goed te kunnen beoordelen, werd is er door Bisbe & Otley (2004) een onderzoek 

gedaan naar het informatieplatform (ook interactief MCS genoemd) binnen grote bedrijven in de 

Verinnigen Verenigde Staten. Bisbe & Otley concludeert dat wanneer MCS interactief gebruikt wordt, 

biedt het richting en integratie biedt en integratie om prestaties te vertalen. Verder zeggen Bisbe & 

Otley dat een interactief MCS voor het management uitsluitend een forum is voor het management, om 

significante informatie te delen met de medewerkers van de organisatieen dat het en daarbij heeft het 

weinig of tot geen toegevoegde waarde heeft voor aan de bedrijfsvoering van een organisatie. 

Echter, werd er door Heidmann, Schaffer & Strahringer (2008) een onderzoek gedaan naar 

informatieplatformen bij grote en kleine bedrijven in Duitsland. Heidmann, Schaffer & Strahringer 

(2008) onderzochten naar het verband tussen de beschikbaarheid van een informatieplatform met MCS 

en de invloed op de bedrijfsvoering. De conclusie was is dat het informatieplatform zich richt op 

onzekerheid te reduceren door informatie te acquireren, distribueren en interpreteren, waarbij de het 

uitwisselen van verschillende standpunten centraal staat in het oplossen van dubbelzinnigheid in 

verband met strategische vraagstukken. Het onderzoek levert het bewijs op dat managers MCS niet in 

de eerste plaats niet gebruiken om te zoeken naar informatie, maar het systeem gebruiken om 

strategische kwesties te kunnen beantwoorden.  

Bovendien zeggen Heidmann, Schaffer & Strahringer dat het MCS door middel van een 

informatieplatform organisatorische problemen onder de aandacht brengt en tevens ondersteunt het 

de managers om deze problemen te identificeren en de kwesties te bespreken. In het bijzonder draagt, 

het interactieve gebruik van MCS draagt bij aan de bedrijfsvoering, door het verstrekken van 
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aanwijzingen en het faciliteren van interactie, wat die dat helpt om meerduidigheid van strategische 

kwesties op te lossen. Dit suggereert dat de het interpretatieve perspectief van het MCS bijzonder 

relevant is voor het begrip van de rol van het MCS in de bedrijfsvoering. De Het belangrijkste punt van 

het onderzoek is dat, als wanneer MCS optimaal benut wordt als een informatieplatform, dat het een 

positieve invloed zal hebben op de bedrijfsvoering.  

Verder lijkt Kim (2001), die ook het informatieplatform had onderzocht, te suggereren dat het 

gebruik van een interactieve MCS een zeer beoogde keuze is van de managers aangezien de het 

positieve effect op de bedrijfsvoering.  

4.2 Beheersbaarheid 

Het tweede criterium is beheersbaarheid of ‘’Controllabilty principle”. In een onderzoek gedaan door 

Drury & El shishini (2005) binnen bedrijven in de Verenigde Koninkrijk, blijkt het dat 66% van de 

managers niet lovend waren over het gebruik en implementatie van MCS om de processen te 

beheersing. Deze bedrijven zien de beheersing met het systeem als overbodig, omdat het systeem vaak 

niet volledig wordt benut terwijl het systeem veel mogelijkheden heeft. Hierdoor wordent er met het 

implementeren van het systeem veel onnodig onnodige kosten gemaakt met het implementeren van 

het systeem. Dit impliceert dat beheersbaarheid geen toegevoegde waarde heeft aan de bedrijfsvoering 

van een organisatie. 

Echter, Burkert, Fischer & Schaffer (2011) onderzochten de toepassing van beheersbaarheid met 

het MCS. Er werden enquêtes ingevuld door 3500 managers van Duitse bedrijven. Binnen alle bedrijven 

werkten minstens 200 werknemers, die ook de mogelijkheid hadden om aan het onderzoek mee te 

doen. Het onderzoek was meer gericht op de relatie tussen beheersbaarheid met het MCS en de 

prestaties van het management en het personeel. Uit het onderzoek blijkt dat MCS-beheersing een 

grote impact heeft op de horizontaal horizontale en verticale structuur van een onderneming. Door het 

efficiënte verdelen van taken tussen het personeel en management, kon het management zich richting 

richten op de strategische aspecten van de onderneming. , zZo werd er minder stress ervaren door de 

managers door het - met behulp van het systeem - elimineren van rol ambiguïteit met behulp van het 

systeem.  

Verder concluderen Burkert, Fischer & Schaffer uit het onderzoek dat het systeem ondersteunt 

in het evalueren van de werk prestaties, zo werden werknemers beloond op hun werk prestaties. De 

laatste conclusie van het onderzoek luidt dat het MCS helpt om een duidelijk overzicht te houden., 

binnen Binnen de organisaties werden door middel van MCS, een scheiding gemaakt tussen 

beheersbare factoren, zoals kosten en personeels motivatie en onbeheersbare factoren, zoals 

incompatibel beleid en normen, zodat de beheersbare factoren beheerst kan kunnen worden. Burkert, 

Fischer & Schaffer zien een positief positieve correlatie in de relatie tussen beheersbaarheid met het 

MCS en de prestaties van het management en het personeel. 

4.3 Doel congruentie 

Het derde criterium is doel congruentie, dat wilt zeggen dat er rekening wordt gehouden met de 

organisatorische en individuele doelstellingen. In een onderzoek - uitgevoerd door Anthony & 

Govindarajan (2003) in bij een aantal Amerikaanse organisaties - waar er wordt onderzocht of 

strategische doelen overeenstemmen met het eigenbelang van het personeel,. Blijkt blijkt dat managers 



het MCS vooral gebruiken om strategische doelen te matchen met het eigenbelang van hun 

werknemers. Almaar blijkt verder uit het onderzoek dat doel congruentie niet bestaat, want het is 

onmogelijk om rekening te houden met het eigenbelang van alle werknemers binnen een organisatie. 

Dit impliceert dat MCS men met doel congruentie de kwestie van onduidelijke strategische doelen in 

een onderneming niet kan oplossen. 

 Echter, onderzochten Bouillon & Ferrier (2006) een aantal bedrijven in de Verenigde Staten 

waar MCS geïmplementeerd was. Er werd immers onderzocht of strategische doelen overeenstemmen 

met het eigenbelang van het personeel. En uitUit het onderzoek blijkt dat er aanzienlijk economische 

voordelen zijn wanneer een organisatie doel congruentie realiseert. Het realiseren van doel congruentie 

heeft een positief effect op resource accumulatie, operationele efficiëntie, kostenstructuur, flexibiliteit 

en de kwaliteit van de dienstverlening. Verder zeggen Bouillon & Ferrier dat doel congruentie inderdaad 

de het belangrijkste objectief is van het implementeren van een MCS en dat loyaliteit en erkenning 

fungeren als krachtige drijfveren voor het personeel. Tevens concluderen de onderzoekers dat doel 

congruentie, op basis van strategische acceptatie en sterkere prikkels, kan leiden tot een goedkoper en 

efficiënter MCS. 

 Ten slotte zeggen Bouillon & Ferrier dat het nalaten van het congrueren van doelen kan leiden 

tot een lage economische prestaties, toenemende informatie kosten en operationele inefficiënties. 

Derhalve zien Bouillon & Ferrier zien een positief correlatie in de relatie tussen doel congruentie en het 

motiveren van het personeel binnen een organisatie, daarom kunt kan er aan de hand van doel 

congruentie met het MCS het risico van onduidelijke strategische doelen elimineren. 

5. Conclusie 
 

Naar aanleiding van het toenemende interesse in een management control systeem door managers, om 

hun bedrijfsvoering te kunnen beheersingbeheersen, is heeft er een onderzoek plaatsgevonden om de 

risico’s binnen de bedrijfsvoering van organisaties te toetsen op een management control systeem. Dit 

onderzoek heeft zicht gefocust op de samenhang tussen het implementeren van het MCS en de 

bedrijfsvoering, en daaruit luidt de centrale vraag:, In in hoeverre worden risico’s verminderd binnen de 

bedrijfsvoering van een organisatie door de implementatie van het Management control systeem?MCS? 

Deze paper werd geschreven door middel van een literatuuronderzoek om de hoofdvraag zo degelijk 

mogelijk te kunnen beoordelen.  

 Uit het onderzoek is gebleken dat niet iedereen akkoord is met hetde nut van het MCS., 

onderzoekers Onderzoekers bevinden niet alleen positieve effecten op de bedrijfsvoering, maar ook 

weinig of helemaal geen effecten op de bedrijfsvoering. Dit omdat veel managers het systeem alleen 

benutten als hulpmiddel om eenvoudige taken uit te voeren en dan is er sprake van onvolledig systeem 

gebruik. Onvolledig MCS- gebruikt kan leiden tot onnodig kosten. Verder laat laten verschillende 

onderzoeken zien dat het voornaamste doel van het MCS is om organisatorische doelen te congrueren 

met persoonlijke doelen, om het uiterste te halen vanuit de werknemers te halen. Tevens ondersteunt 

MCS het management om prestaties te meten volgens de norm en de prestaties te evalueren, zodat de 

werknemers kunnen worden beloond en gemotiveerd. Ook is uit het onderzoek gebleken dat het 

systeem een interactief platform biedt om communicatie risico’s te vermijden, zodat er efficiënt kan 

worden gewerkt om de strategische doelen te bereiken. 



 Uit het onderzoek kan ik concluderen dat het MCS inderdaad risico’s binnen de bedrijfsvoering 

doet verminderen. Het resultaat werd duidelijk nadat verschillende bedrijfsvoering risico’s werden 

getoetst op verschillende criteria en de positieve resultaten waren te significant waren om twijfels te 

kweken. Als het management control systeemMCS goed geïmplementeerd wordt binnen een 

onderneming, dan zal het de risico’s van de bedrijfsvoering minimaliseren. 

Toekomstige onderzoek moet zich richting richten op de kwaliteit en de het volledige benutten 

van het MCS op in de bedrijfsvoering, aangezien dat, dat dit misschien de reden is voor het negatieve 
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