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Programma Trends in Management Accounting

• Plaats in de organisatie
• Vijf Dimensies van Waardecreatie
• De derde dimensie als basis van control
• De botsing tussen cultuur en control
• De belangrijkste KPI’s uit het Canvas
• De toekomst van Controlling
• Predictive Analytics
• Diverse toekomstrichtingen
• Samenvatting en afsluiting
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Management Accounting in de organisatie:

Payrolling



Vijf dimensies van Waardecreatie:

1ste dimensie: cash flow (objectief/gevolg)
2de dimensie: winst of verlies (subjectief/gevolg)
3de dimensie: waardepropositie (subjectief/oorzaak)
4de dimensie: innovatiekracht
5de dimensie: bron (why van een organisatie)



De botsing tussen Cultuur en Control
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De Toekomst van Controlling



Predictive en Prescriptive Analytics



“Predictive Analytics is een technologie die het 
toekomstige gedrag van mensen kan voorspellen op 
basis van ervaringen en data uit het verleden, met 
als doel om betere beslissingen te kunnen nemen.”
(citaat Eric Siegel)

Voorspellen wat mensen gaan doen, kopen, 
stemmen, hoe lang ze blijven werken, of ze gaan 
frauderen, etc. op basis van gegevens uit het 
(recente) verleden waaruit het gedrag van de 
mensen blijkt. 
Succesvolle voorbeelden: 
-Politie (misdaadvoorspelling)
-Obama (verkiezingen)
-Creditcardmaatschappijen (fraude-detectie)
-Reisorganisatie (besteedbaar bedrag)
-Netflix (kijkgedrag)



1) Produceer een dataset waar het 
model uit kan worden gebouwd 
(bijvoorbeeld postcode en 
koopgedrag per klant).

2) Splits de data in trainingsdata en 
testdata.

3) Voer trainingsdata in een 
Analysemodel om via algoritmes 
correlaties te vinden. 

4) Kijk via de Testdata of de 
voorspellingen uitkomen.

5) Causaliteit draait om oorzaak en 
gevolg. 



Van Financial Control naar Management Control
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Control gaat over Outcome……..



Greiner over Management Control……
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KPI’s die wel werken……



•+Rapportage is te statisch
•+Rapportage is te traag
•+Rapportage is te financieel
•+Rapportage is te weinig gericht 

op waarde
•+Rapportage is te weinig 

communicatief
•+Rapportage is te weinig vraag-

gestuurd
•+Rapportage is te veel 

eenrichtingverkeer
•+Rapportage is geen informatie

• +Stimuleert denken vanuit 
waardecreatie

• +Kijkt minder naar P&L en meer 
naar kpi�s die de strategie 
realiseren

• +Maakt control mogelijk op ieder 
operationeel niveau

• +Is meer geïnteresseerd in  
businessmodel dan in 
kalender

• +Gebruikt financiële en niet-
financiële kpi�s die voor de 
organisatie waarde creëren 

Beleidsarm versus Beleidsrijk



Canvas in Balanced Scorecard:



1) Jan Bommerez: over rupsen die niet kunnen vliegen 
en eikels en eiken: botsing tussen cultuur en control

2) Osterwalder: Canvas Business Model
3) How google works: over predictive analytics
4) Nassim Taleb: De Zwarte Zwaan, de impact van het

hoogst onwaarschijnlijke
5) Pacioli (Luca Bartolomeo) uitvinder van het dubbel 

boekhouden
6) Kaplan: Balanced Scorecard: Putting Strategy into

Daily Business
7) Greiner over crisis en evolutie bij groei
8) Tom Peters over succesvol ondernemen: Loslaten en 

Vasthouden (Autonomie en Accountability)
9) Simon Sinek: The Golden Circle over Why
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