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Inleiding 
 
Tijdens mijn opleiding maakte ik kennis met niet- financiële prestatiemaatstaven binnen de 

onderneming. Ik vond het meteen boeiend hoe een onderneming gebruik maakt van deze maatstaven 

om mensen te motiveren en ervoor te zorgen dat de strategie op de werkvloer geen dode letter wordt.  

 

In deze scriptie gaan we na of deze niet- financiële maatstaven een leading indicator kunnen zijn voor 

financieel succes. De term leading indicators komt eigenlijk uit de economische bewegingsleer. Het 

zijn specifieke series van economische data. Hun keerpunten gaan de keerpunten in de globale 

economie vooraf. Op deze manier kan men periodes van expansie en recessie voorspellen. (Leading 

indicators, 1999, pp. 39) In deze scriptie wordt het begrip leading indicators niet toegepast om de 

globale economie te voorspellen, maar worden ze binnen de onderneming gebruikt om een indicatie te 

geven van de toekomstige financiële resultaten van de organisatie.  

 

Het leek mij een interessante uitdaging om na te gaan of er binnen de onderneming ook maatstaven 

zijn die het financieel succes voorafgaan, temeer omdat deze scriptie naast het domein van 

management accounting raakpunten heeft met onder meer financiering, marketing, human resources 

management en zelfs in bepaalde mate productiebeleid. Niet elk onderwerp zal daardoor in detail 

behandeld worden, maar we geven toch een klaar en duidelijk inzicht in de relevante thema’s uit deze 

scriptie. 

 

Deze scriptie bestaat voor een groot gedeelte uit een literatuurstudie, waarbinnen we de reeds 

bestaande theorie over dit onderwerp weergeven. Daarnaast is er eveneens een praktijkstudie, waarbij 

we via een gevalstudie een beeld willen krijgen van het nut van niet- financiële prestatiemaatstaven 

binnen een onderneming.  

 

We starten het literatuuronderzoek met een reflectie over de tekortkomingen van financiële 

prestatiemaatstaven. Het is zeer belangrijk om hierbij stil te staan, daar deze tekortkomingen een 

aanleiding waren om op zoek te gaan naar niet- financiële prestatiemaatstaven die daarop een 

antwoord kunnen bieden. 

 

In het daaropvolgende hoofdstuk schetsen we een beeld van business modellen die niet- financiële 

prestatiemaatstaven linken aan financieel succes, via een economische logica zodanig dat managers 

een beeld krijgen van de vooruitgang van de onderneming nog voor er financiële prestaties zijn. We 

schenken ook aandacht aan een aantal specifieke business modellen en aan de manier waarop een 

onderneming zo’n model het best kan implementeren in de organisatie. 
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Wanneer we de lezer wegwijs gemaakt hebben in het nut en gebruik van modellen die niet- financiële 

maatstaven verbinden met financieel succes, wordt er in de daarop volgende drie hoofdstukken dieper 

ingegaan op de link tussen specifieke niet- financiële maatstaven en financieel succes.  

 

In het derde hoofdstuk behandelen we het verband tussen marketing variabelen en winst. We geven 

eerst een inzicht in de invloed van marketing variabelen in het algemeen op financiële prestaties. 

Daarna toetsen we of klantentevredenheid, kwaliteit en marktaandeel als leading indicators voor 

financieel succes. 

 

In het vierde hoofdstuk nemen we de impact van werknemers op financiële prestaties onder de loep. 

We bekijken de onderdelen van een degelijk human resource beleid en de invloed ervan op het 

resultaat, waarbij het human resource beleid eventueel geïntegreerd wordt in een business model zoals 

de balanced scorecard. Daarna gaan de impact na van werknemerstevredenheid op de toekomstige 

winst. We sluiten het hoofdstuk af met een kijk op het gebruik van niet- financiële prestatiemaatstaven 

in het beloningssysteem. 

 

We beëindigen de literatuurstudie met een blik op de invloed van procesverbeteringen en 

investeringen in onderzoek & ontwikkeling. Er wordt daarbij ook nagegaan welke voorwaarden 

vervuld moeten zijn, opdat deze prestatiemaatstaven de voorloper zijn van financieel succes. 

 

We ronden de scriptie af met een praktijkstudie. Er werd geopteerd voor een gevalstudie. De lezer 

krijgt een duidelijk beeld van de manier waarop niet- financiële prestatiemaatstaven gebruikt worden 

ter bevordering van de financiële prestaties binnen één onderneming, namelijk Agfa- Gevaert. We 

bekijken daar of deze prestatiemaatstaven voor de onderneming effectief een leading indicator zijn 

voor financieel succes. 
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Hoofdstuk 1: Financiële prestatiemaatstaven: onvoldoende als leading 

indicator 

 

1.1 Inleiding 

 

In het eerste hoofdstuk onderzoeken we waarom er steeds meer belangstelling is voor niet-financiële 

prestatiemaatstaven. Financiële maatstaven zijn volgens velen namelijk onvoldoende om informatie te 

geven over het toekomstig financieel succes van de onderneming. Deze thesis situeert zich in het 

vakgebied beheerscontrole, en daarom is het vooral belangrijk te weten waarom mensen binnen de 

onderneming al dan niet vertrouwen hebben in financiële prestatiemaatstaven. Deze zijn binnen de 

onderneming een sleutelrol in de ontwikkeling van strategische plannen, de evaluatie van de resultaten 

op basis van de bereikte organisatiedoelen en de compensatie van mangers (Ittner en Larcker, 1998a). 

Daarom zullen we in 1.2 een overzicht geven vanuit het standpunt van managers. 

Ook vanuit het standpunt van aandeelhouders is het nuttig om dit te onderzoeken. Dit doen we in 1.3. 

Aandelenmarkten zijn namelijk forward-looking. Aandeelhouders willen de marktwaarde van hun 

eigen vermogen kennen. (Cormier et al. 2001).  

Op basis van deze informatie zullen we nagaan hoe (on)geschikt financiële prestatiemaatstaven zijn als 

indicator van toekomstig financieel succes. 

 

1.2 Evaluatie van financiële prestatiemaatstaven: standpunt van managers 

 

Zoals eerder vermeld zijn prestatiemaatstaven voor hen van zeer groot belang. Ze zijn namelijk 

cruciaal om strategische plannen te ontwikkelen en medewerkers te evalueren en te belonen. De laatste 

tijd echter raken managers steeds teleurgesteld over de het gebruik van financiële prestatiemaatstaven 

in de onderneming. Zij vinden dat deze traditionele maatstaven gebaseerd op boekhoudkundige 

informatie niet aanzetten tot strategisch handelen. Een studie van het Institute of Management 

Accountants in 1996 bevestigde dit. Slecht 15 % van de respondenten was van oordeel dat hun 

performantiesysteem de organisatieobjectieven ondersteunde, 43% vond dat de performantiesystemen 

niet adequaat of zelfs slecht waren. (Ittner en Larcker, 1998a).  

Volgens Malina en Selto (2001) werken financiële maatstaven alleen bij relatieve zekerheid en lage 

complexiteit. Dit is echter niet het geval in het huidige klimaat. Daar zorgen ze voor kortzichtigheid. 

Ze vormen een bedreiging voor de versterking van middelen zoals human resources en werken tegen 

strategieën die gebaseerd zijn op kwaliteit, flexibiliteit en het verminderen van productietijd. 

Ook Bruggeman en Slagmulder (2001) oordelen dat ze niet werken in de hedendaagse omgeving, die 

gekenmerkt wordt door toenemende complexiteit, voortdurende verandering, wereldwijde 

concurrentie en partnerships en snelle technologische ontwikkelingen. In het verleden, toen veel 
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strategieën nog gericht waren op het produceren van standaardproducten op basis van efficiënte 

massaproductie, waren deze controlesystemen wel adequaat, nu echter veel minder. Er wordt ook 

beweerd dat de druk op korte termijn inzake financiële performantie die in veel ondernemingen heerst, 

dysfunctioneel werkt. Zo worden strategische investeringen in groeiopportuniteiten afgeremd en 

worden managers aangespoord om kortetermijnwinsten te maximaliseren, vaak ten koste van de 

overlevingskansen op lange termijn van het bedrijf. (Bruggeman en Slagmulder, 2001) 

De teleurstelling die de voorbije jaren groeide over de financiële performantiemaatstaven was de 

aanzet tot het ontwikkelen van verbeterde financiële performantiemaatstaven zoals EVA: Economic 

Value Added die de beperkingen van financiële prestatiemaatstaven wil opheffen. Het is een 

alternatief voor earnings per share en return on investment. Deze werden namelijk bekritiseerd omdat 

ze geen rekening houden met de kost van kapitaal en te veel beïnvloed worden door externe 

rapporteringsregels. (Ittner en Larcker,1998a). We gaan nu kort bespreken wat deze maatstaf juist 

betekent en of  hij werkelijk deze beperkingen opheft. 

 

1.2.1 Economic value added 

 

EVA wordt gedefinieerd als het bedrijfsresultaat verminderd met de kapitaalkost van zowel eigen als 

vreemd vermogen. Het leidt tot managementacties die ervoor zorgen dat men alleen zal investeren als 

de economische waarde de kapitaalkost overstijgt. (Ittner en Larcker, 1998a, pp. 209) 

Door de vele aanbevelingen over deze maatstaf was er in de jaren ’90 een grote stijging van het 

gebruik ervan in ondernemingen. Hoewel men er veel van verwachtte zijn de resultaten niet 

onverdeeld positief.  

We bespreken de resultaten waarbij we eerste de relatie tussen EVA en de marktwaarde van de 

onderneming nagaan en daarna de implicaties voor het management. 

 

1.2.1.1 Relatie tussen EVA en de marktwaarde van de onderneming 

 

Uit een studie van Ittner en Larcker (1998a) blijkt dat de relatie tussen marktwaarde en EVA echter 

niet eensluidend positief is. We vermelden ook een literatuurstudie van Scheipers et al. (2002) waar zij 

wel besluiten dat EVA dicht aansluit bij de marktwaarde van de onderneming. 

 

De ontwerpers van EVA zijn ervan overtuigd is EVA zonder discussie de beste maatstaf om 

waardecreatie voor de onderneming weer te geven 

Sommigen concluderen dat de return op aandelen meer gecorreleerd is met EVA dan met ROA en 

ROE, of dat in de computerindustrie de stijging van marktwaarde voor de aandeelhouder meer 

gecorreleerd is met EVA dan met earnings per share, groei van earnings per share, return on equity, 

free cash flow en groei van free cash flow.  
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Dit zijn de positieve resultaten waarnaar Ittner en Larcker (1998a) verwijzen. Maar ook Scheipers et 

al. (2002) onderzochten dit thema via een literatuurstudie Zij stellen uit hun studie vast dat EVA 

dichter bij de economische winst ligt dan de boekhoudkundige winst en daarom zeer nuttig is voor 

aandeelhouders.  

 

Ittner en Larcker (1998a) vonden echter ook een aantal minder positieve beoordelingen over EVA, 

waar men beweerd dat EVA beter de return op aandelen kan voorspellen dan traditionele maatstaven 

zoals dividend per aandeel, ROA, ROE, residueel inkomen, maar dat de associatie niet zo sterk is als 

de associatie die de ontwikkelaars van het concept voorspellen. Sommige onderzoeken stellen vast dat 

accounting maatstaven een significante incrementele waarde bieden, bovenop de waarde die het 

gebruik van alleen EVA biedt. Het is dus zeker niet geschikt om alle traditionele maatstaven te 

verwerpen bij een analyse. Anderen gaan nog verder en geven EVA een negatieve beoordeling omdat 

het volgens hen minder goed de return op aandelen kan voorspellen dan traditionele maatstaven. 

 

1.2.1.2 EVA en de implicaties voor het management 

 

Vanuit management standpunt is het niet de vraag of EVA sterk correleert met return op aandelen, 

maar wel of het gebruik van EVA voor de interne besluitvorming, prestatiemeting en 

compensatiedoelstellingen een belangrijke verbetering is voor de interne organisatieprestaties. Dit 

werd in de literatuurstudie van Ittner en Larcker (1998a) en Scheipers et al (2002) eveneens 

onderzocht. Uit hun literatuurstudie blijkt dat EVA weldegelijk het gedrag van managers verandert. 

Ittner en Larcker (1998) vermelden ook dat de effectiviteit afhankelijk is van de manier waarop de 

maatstaven gebruikt worden. 

 

Ittner en Larcker (1998a) merken dat EVA en andere maatstaven gerelateerd aan residueel inkomen 

wel degelijk het gedrag van managers veranderen. Ze zorgen voor een daling in nieuwe investeringen, 

verhoogde uitbetaling van de winsten aan aandeelhouders en een intensiever gebruik van activa. Deze 

drie factoren leiden tot een verhoging van de aandeelhouderswaarde.  

Ook Scheipers et al. (2002) delen deze mening. EVA kan het gedrag van managers beïnvloeden en 

ervoor zorgen dat de waarde voor de aandeelhouders de belangrijkste doelstelling wordt.  

 

Het is echter ook noodzakelijk om je af te vragen of het resultaat van de implicatie van zo’n nieuw 

prestatiemeetsysteem niet afhangt van de manier waarop deze maatstaven gebruikt worden binnen de 

organisatie. Ittner en Larcker (1998a) merken op dat er pas een succesvolle implementatie kan zijn van 

EVA, als het de hoeksteen wordt van een compleet financieel managementsysteem waarbij deze EVA 

gebruikt wordt voor kapitaalbudgettering, het bepalen van doelstellingen, communicatie met 

investeerders, en compensatie van de werknemers. Volgens hen is het dus noodzakelijk dat het een 
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manier van leven wordt binnen de onderneming. Er is ook nood aan voldoende overtuiging bij de CEO 

en de managers van de divisie én een adequate training bij alle betrokkenen. Een gebrek hieraan 

verklaarde de faling van EVA in een aantal bedrijven.  

 

Ittner en Larcker (1998a) merken dat EVA slechts weinig in compensatieplannen voorkomt. Als het 

dan toch in compensatieplannen voorkomt, wordt het ook eerder gebruikt om managers op korte 

termijn te motiveren, in plaats van op lange termijn, wat de bedoeling was van de ontwerpers.  

Toch hangt het succes af van het gebruik van EVA in compensatieplannen. Uit de studie van Ittner en 

Larcker (1998a) blijkt namelijk dat een dergelijk beloningssysteem voor meer aandacht voor de kost 

van kapitaal, minder beschikbare liquide middelen en een hoger gebruik van vreemd vermogen zorgt. 

Het is wel opmerkelijk dat aandeelhouders slechts matig reageren op het invoeren van een 

compensatieplan gebaseerd op residueel inkomen.  

 

Het is ook zo dat de effectiviteit van EVA niet alleen afhangt van de manier waarop het gebruikt wordt 

in de onderneming. Structurele en omgevingsfactoren zoals strategie, competitieve omgeving en de 

levenscyclus van het product of de industrie zijn belangrijke determinanten van de relatieve 

verklaringskracht van het succes van prestatiemaatstaven(Ittner en Larcker, 1998a). 

 

In de praktijk zijn dit niet de enige factoren die het succes van EVA bepalen. Uit het onderzoek naar 

aanleiding van de mislukte invoering van EVA in AT&T ontdekte men een aantal elementen die de 

faling bij die onderneming veroorzaakten: 

 

1. Het was te complex voor de werknemers om te begrijpen.  

2. EVA is een historische maatstaf en geeft onvoldoende informatie over de 

kritische succesfactoren van de onderneming zoals werknemers en klanten. 

3. Ondanks een positieve EVA in de interne afdelingen, was de totale return 

van de aandeelhouders negatief 

(Ittner en Larcker, 1998a) 

 

In de volgende paragraaf bekijken we het standpunt van aandeelhouders en we gaan na of zij ook 

vinden dat financiële prestatiemaatstaven geen leading indicator zijn van toekomstig financieel succes. 

 

1.3 Evaluatie van financiële prestatiemaatstaven: standpunt van aandeelhouders 

 

Aandeelhouders willen op de hoogte zijn van de toekomstige financiële prestaties van de 

onderneming. De huidige waarde van het aandeel is namelijk afhankelijk van de toekomstige winst en 

dividenden van de onderneming. Daarom gaan we na of de huidige winst en boekwaarden verband 
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houden met de huidige waarde van het aandeel. Zo weten we in hoeverre de huidige winst en 

boekwaarden voor aandeelhouders een indicatie zijn van de toekomstige winst.  

Dit is dus een onderzoek naar de waarderelevantie van winst en boekwaarden: de relevantie van 

huidige winst en boekwaarden om de waarde van het aandeel bepalen. (Collins et al., 1997) 

 

We bespreken een aantal onderzoeken die dit onderwerp behandelen. Uit de analyse zal blijken dat 

Amir en Lev (1996) en Lev en Zarowin (1999) vinden dat de waarderelevantie van winst en 

boekwaarden daalde. Collins et al. (1997) vinden echter dat de waarderelevantie van winst wel 

gedaald is, maar dat de waarderelevantie van de huidige boekwaarden gestegen is. Ze komen ook tot 

de vaststelling dat de combinatie van winst en boekwaarden nog steeds adequaat is om de waarde van 

het aandeel te bepalen. In deze paragraaf worden ook nog de redenen aangehaald waarom de 

relevantie volgens Collins et al. (1997) veranderde. Als afsluiter van de paragraaf geven we de 

verklaring van Lev en Zarowin (1999), die hun idee over de dalende waarderelevantie van winst en 

cash flow weergeeft. 

 

Lev en Zarowin (1999) stellen een significante vermindering vast van de associatie tussen winst en 

return op aandelen gedurende de periode 1977-1996.  

 

In een onderzoek over de waarderelevantie van winst, boekwaarden en ook cash flow wordt bewezen 

dat de waarderelevantie ervan daalde in de industrie van de draadloze telefonie. (Amir en Lev, 1996) 

Toch mag het belang ervan niet onderschat worden. Financiële informatie draagt namelijk samen met 

niet-financiële informatie wel nog steeds zeer veel bij tot de verklaring van aandelenprijzen. Er wordt 

hier sterk de nadruk gelegd op de complementariteit van beide informatiebronnen. (Amir en Lev, 

1996). 

 

In het onderzoek van Collins et al. (1997) over de waarderelevantie van winst en boekwaarden 

weerleggen zij de stelling uit de meeste professionele literatuur, die stelt dat zij aan waarderelevantie 

moeten inboeten. De waarderelevantie van winst daalde, maar dat wordt gecompenseerd door een 

stijging van de verklaringskracht van boekwaarden. De som van boekwaarden en winst daalde niet aan 

waarderelevantie, maar steeg zelfs licht. Zij beamen dat er een indruk bestaat dat winst en 

boekwaarden steeds minder aandeelhouderswaarde kunnen verklaren, ten gevolge van een aantal grote 

veranderingen in de economie. Deze veranderde de laatste jaren van een geïndustrialiseerde economie 

tot een high-tech en service economie met steeds meer investeringen in immateriële activa. Zij 

erkennen dat de waarderelevantie wijzigt, maar zeker niet dat ze daalt.  

Collins et al. (1997) geven vier redenen waarom de waarderelevantie wijzigt.  

�� Er gebeuren steeds meer investeringen in immateriële activa. 

�� Er wordt meer gebruik gemaakt van eenmalige items in de bepaling van de winst. 
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�� Negatieve resultaten worden vlugger geïncorporeerd dat positieve ten gevolge van het 

voorzichtigheidsprincipe in de financiële rapportering. 

�� Bij kleine ondernemingen wordt er meer belang gehecht aan boekwaarden dan aan winst. 

 

Deze worden verder uitgelegd. 

 

�� Steeds meer investeringen in immateriële activa 

 

Investeringen in immateriële activa zorgen voor positieve resultaten in de toekomst. Van 

zodra investeerders op de hoogte zijn van deze investeringen, wordt dit meteen in de 

marktwaarde van de aandelen geïncorporeerd. Dit mag men niet doen in de boekhouding. 

Daardoor is er een discrepantie tussen de return op aandelen en het resultaat van de 

onderneming (Collins et al, 1997). 

Amir en Lev (1996) vinden dit ook terug. In hun onderzoek naar de verklaringskracht van 

winst in de draadloze telefoonindustrie, ondervonden zij hoe slecht financiële informatie de 

marktwaarde van een onderneming kan verklaren. Deze industrie wordt gekenmerkt door 

hoge groei en verandering en veel investeringen in immateriële activa zoals 

merkontwikkeling, het aantrekken van klanten en licenties. De marktwaarde van de aandelen 

steeg enorm de laatste tien jaren. De mediaan van de winst was negatief gedurende dezelfde 

periode. Zelfs cash-flow uit operaties was soms negatief en altijd zeer laag vergeleken met 

andere industrieën. Dit schrok investeerders niet af. Integendeel, ze hadden veel vertrouwen 

en hoge verwachtingen, de ratio ‘marktwaarde/boekwaarde ‘ of market-to-book ratio was 4 

tot 6 maal hoger dan bij andere industrieën. Onderzoek zal echter moeten uitwijzen of dit nog 

steeds het geval is. Midden de jaren negentig was de industrie namelijk in volle boom en was 

de waarde van het aandeel zeer hoog. Later viel die echter terug en uit onderzoek moet 

blijken of de discrepantie tussen financiële resultaten en aandeelhouderswaarde nog steeds zo 

groot is. We zouden echter te ver verwijderd zijn van de essentie van de scriptie als we 

hierover een uitgebreide verklaring zouden geven. 

 

�� Er wordt meer gebruik gemaakt van eenmalige items in de bepaling van de winst. 

 

Deze eenmalige items hebben zowel betrekking op de winst als op de boekwaarde van de 

onderneming. We bespreken eerst de invloed op de winst van de onderneming. 

Aandeelhouders hechten meer belang aan het resultaat zonder uitzonderlijke resultaten dan 

aan uitzonderlijke, éénmalige items. Dit zijn discontinue operaties en andere uitzonderlijke, 

ongewone resultaten en zijn overwegend verliezen Vooral het bedrijfs- en financieel resultaat 

trekt echter de aandacht van aandeelhouders.  
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Doordat aandeelhouders niet zoveel rekening houden met deze eenmalige resultaten als met 

de bedrijfs- en financiële resultaten, is er volgens Collins et al. (1997) een kleiner verband 

tussen de aandeelhouderswaarde en het totale resultaat. 

Eenmalige items beïnvloeden ook boekwaarden. De resultaten geven aan dat éénmalige items 

zorgen voor een stijging van de waarderelevantie. Dit komt omdat firma’s die hun niet-

kernactiviteiten afsplitsen en ondernemingen in financiële moeilijkheden frequenter 

éénmalige items rapporteren en hun boekwaarden aanpassen dan andere. De aanpassing van 

boekwaarden wordt geassocieerd met een stijgende waarderelevantie van deze 

geherwaardeerde boekwaarden, zeker als de verandering van de boekwaarde aanzienlijk is.  

 

�� Het feit dat negatieve resultaten vlugger worden geïncorporeerd dan positieve resultaten ten 

gevolge van het voorzichtigheidsprincipe in de financiële rapportering. 

 

Het voorzichtigheidsprincipe houdt in dat firma’s veel sneller negatief nieuws moeten 

incorporeren in de boekhouding dan goed nieuws. Omdat men rekening moet houden met 

verliezen van zodra er ook maar een redelijk vermoeden van ontstaat en pas winsten in 

aanmerking neemt indien er voldoende zekerheid over bestaat, is er een asymmetrische 

behandeling. Dit zorgt ervoor dat een vermindering van het resultaat of eventueel verlies veel 

meer van voorbijgaande aard is dan een stijging van het resultaat. Daarover bestaat er al grote 

zekerheid indien men het rapporteert. Deze onevenwichtige behandeling van goed en slecht 

nieuws zorgt voor een lagere verklaringskracht van winst op return, aangezien er de laatste 

jaren steeds meer negatieve resultaten ten gevolge van dat principe gerapporteerd worden.  

Het voorzichtigheidsprincipe heeft echter ook een invloed op de waarderelevantie van 

boekwaarden omdat er een verschuiving in de waarderelevantie van winst naar boekwaarden 

plaats vindt, wanneer het resultaat negatief is, of wanneer de firma financiële problemen 

heeft. Dit is consistent met het feit dat de liquidatiewaarde van boekwaarden belangrijker 

wordt om aandelenwaarde te bepalen bij verlies en financiële problemen. Vandaar de 

incrementele waarde van boekwaarden vergeleken met winsten. (Collins et al. 1997) 

 

�� De grootte van ondernemingen  

 

Onderzoek bevestigt dat boekwaarden belangrijker zijn als  

�� huidige winsten geen goede voorspelling voor de toekomst bieden 

�� de firma een verhoogde kans heeft op vereffening of liquidatie 

Deze twee factoren komen minder bij grote firma’s. Bij het aantal kleine ondernemingen is er 

een groter aantal dat startend is en de waarde van startende ondernemingen wordt eerder 

bepaald door toekomstige winstmogelijkheden dan door huidige winsten  
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Collins et al. (1997) nemen ook aan dat kleinere firma’s een grotere kans op faling hebben. 

Om deze redenen hechten investeerders meer belang aan boekwaarden als een indicator van 

de liquidatiewaarde wanneer ze kleine firma’s moeten valideren. Dit alleen is geen voldoende 

voorwaarde om aan te nemen dat boekwaarden meer belang hebben vergeleken met winst. 

Het is wel een verklaringsfactor omdat het aantal kleine ondernemingen dat men onderzocht 

gestegen is. (Collins et al. 1997) 

 

Deze vier oorzaken liggen volgens Collins et al. (1997) aan de basis van de dalende waarderelevantie 

van winst en de stijgende waarderelevantie van boekwaarden. 

 

Als laatste in deze paragraaf bespreken we waarom Lev en Zarowin (1999) oordelen dat er een lagere 

verklaringskracht is van winst en cash flow op de return en de prijs van aandelen. 

 

Lev en Zarowin (1999) zien in een boekhoudsysteem dat onaangepast is aan de ‘business change’ van 

de voorbije 2 á 3 decennia een belangrijke oorzaak van de daling van de verklaringskracht van winst 

en cash flow op aandelenprijzen en return. Het accountingsysteem is volgens hen te veel gebaseerd op 

traditionele transacties: verkoop, aankoop en investeringen. Veel bedrijven worden steeds meer 

geconfronteerd met andere transacties zowel intern ( bv. productontwikkeling) als extern (bv. 

deregulering) en creëren immateriële activa.  

Deze immateriële activa worden meteen gewaardeerd door investeerders; zij wijzen namelijk op goede 

resultaten voor de toekomst. Omwille van het voorzichtigheidprincipe mogen deze winsten pas later 

opgenomen worden als men ze effectief realiseert. Niet alleen innovatie is een oorzaak van die 

‘business change’, ook competitie. ‘Business change’ zorgt niet alleen voor investeringen in 

immateriële activa, ook voor eenmalige kosten zoals herstructureringskosten en een verhoogde 

rapportering van verliezen. De ‘business change’ zorgt er dus voor dat de eerste drie factoren die 

hierboven vermeld staan steeds vaker voorkomen. Zij zien dus eerder de combinatie van deze drie 

factoren als een oorzaak van de daling van waarderelevantie van winst en cash flow op de return en de 

prijs van aandelen. 

 

1.4 Besluit 

 

De verklaringskracht van financiële prestatiemaatstaven op toekomstig financieel succes is de laatste 

jaren dikwijls onderzocht, zowel vanuit het standpunt van managers als het standpunt van de 

aandeelhouders.  

 

Managers zijn de laatste tijd steeds meer teleurgesteld in het gebruik van traditionele financiële 

prestatiemaatstaven. Zij vinden dat deze traditionele maatstaven, gebaseerd op boekhoudkundige 
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informatie, niet aanzetten tot strategisch handelen. Dit zette sommige consultants en wetenschappers 

aan tot de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe financiële prestatiemaatstaven zoals EVA. 

Sommige onderzoekers evalueren dit positief, maar niet iedereen is echter onverdeeld gelukkig met 

het gebruik van deze maatstaven binnen de onderneming. 

 

Dit hoofdstuk geeft ook aan dat huidige winst voor de meeste onderzoekers minder invloed heeft op de 

toekomstige winst dan vroeger het geval was. De waarde van het aandeel hangt daardoor minder af 

van de huidige winst. Over de waarderelevantie van boekwaarden is er meer discussie. 

 

Op basis van deze resultaten komen we tot de conclusie dat het nuttig is om te weten of niet financiële 

prestatiemaatstaven een invloed hebben op toekomstig financieel succes. In de volgende hoofdstukken 

willen we weten of niet-financiële prestatiemaatstaven aanzetten tot strategische handelen en een 

indicatie zijn van het toekomstig financieel resultaat.  

 

Daarom zullen we in het volgende hoofdstuk business modellen bespreken. Deze modellen linken 

niet-financiële prestatiemaatstaven aan financieel succes.  
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Hoofdstuk 2: Modellen die niet-financiële prestatiemaatstaven linken aan 

financieel succes 
 

2.1 Inleiding 

 

Uit het eerste hoofdstuk kunnen we afleiden dat financiële prestatiemaatstaven voor het management 

geen adequate leading indicator zijn van financieel succes. Ze hechten steeds meer belang aan niet-

financiële prestatiemaatstaven om een indicatie te krijgen van de toekomstige financiële prestaties. In 

dit hoofdstuk worden een aantal business modellen besproken die niet-financiële prestatiemaatstaven 

linken aan financieel succes.  

Eerst wordt een algemene bespreking van een business model gegeven. (2.2) 

Daarna worden een aantal specifieke modellen besproken. Het is geen exhaustief overzicht van alle 

business modellen, maar een bondige bespreking van de belangrijkste onder hen. 

Deze modellen zijn:   

�� de Balanced Scorecard (2.3) 

�� Performance prism (2.4) 

�� Service-profit chain (2.5) 

Daarna worden enkele mogelijke fouten besproken die een succesvolle implementatie van een 

business model in de weg staan. (2.6) 

 

Eerst volgt dus een algemene bespreking van een business model. 

 

2.2 Business modellen 

 

2.2.1 Definitie van een business model? 

 

Een business model vertelt hoe een onderneming werkt. Het geeft een antwoord op vragen zoals:  

�� Wie zijn onze klanten ?;  

�� Wat bepaalt de waarde voor onze klanten ?;  

�� Hoe verdienen we geld met onze onderneming?;  

�� Wat is de economische logica die bepaalt op welke manier we waarde bepalen voor onze 

klanten aan een aanvaardbare kostprijs?  

(Magretta, 2002, pp. 87) 

 

In een business model meten ondernemingen klantentrouw, werknemerstevredenheid en andere niet-

financiële maatstaven die uiteindelijk de winst beïnvloeden. Dit is voordelig omdat managers een 
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beeld krijgen van de vooruitgang van de onderneming nog voor er financiële resultaten zijn. 

Werknemers krijgen betere informatie over specifieke acties die nodig zijn om strategische 

objectieven te bereiken. Investeerders hebben een beter beeld van de algemene prestaties van de 

onderneming, omdat deze maatstaven een beeld geven van enkele immateriële activa zoals de 

productiviteit van R&D, wat niet in de boekhouding vermeld wordt. (Ittner en Larcker, 2003) 

 

2.2.2 Succesvolle business modellen 

 

Een business model is succesvol als het beter is dan de bestaande alternatieven. Het biedt meer waarde 

dan andere aan een bepaalde groep klanten of het verandert volledig de oude manier van handelen 

binnen de industrie en wordt de standaard voor de volgende generatie. De grote kracht van een 

business model als planningsinstrument is de aandacht die ze schenkt aan de manier waarop alle 

elementen van het systeem in elkaar passen. In een business model wordt dus uitgelegd hoe een 

onderneming waarde en winst kan creëren, via een economische logica en dus ook met behulp van niet 

financiële maatstaven (Magretta, 2002). 

 

We illustreren dit aan de hand van een dikwijls geciteerd succesvol business model, namelijk het 

business model van Sears. (Rucci et al., 1998) 

 

2.2.2.1 Voorbeeld van een succesvol business model: Sears 

 

In deze paragraaf geven we het voorbeeld van de employee-customer-profit chain die de 

warenhuisketen Sears opstelde (Rucci et al., 1998). Dit business model geeft duidelijke verbanden 

tussen niet-financiële prestatiemaastaven die uiteindelijk gelinkt worden met de financiële prestaties 

van de onderneming. We leggen kort uit hoe dit model tot stand kwam, hoe het eruit ziet, welke 

verbanden de onderneming onderzocht en waarom het business model dat Sears toepast zo succesvol 

is. (Rucci et al., 1998) 

 

Begin de jaren ‘90 wou de onderneming een basis creëren voor lange termijn succes en in dat proces 

had ze de creativiteit van werknemers nodig om dit tot een goed einde te brengen. Sears moest 

daarvoor tegemoetkomen aan de noden van haar klanten en begreep dat de inbreng van werknemers 

cruciaal was in het slagen van de implementatie van een nieuw business model.  

Via werkgroepen en door de hulp van consultants kwamen ze tot de structuur van het te vormen 

business model. De basis was de nieuwe visie, die eigenlijk een vertaling was van de ideeën die reeds 

jaren binnen de onderneming aanwezig waren. (Rucci et al., 1998) 
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De structuur van het business model zag er als volgt uit: de onderneming moest een onweerstaanbare 

plaats zijn om te winkelen, zoals de CEO al een tijdje verkondigde, daarnaast moest de onderneming 

ook nog een onweerstaanbare plaats zijn om te werken en als aan deze voorwaarden zou voldaan zijn, 

dan zou de onderneming ook nog onweerstaanbaar zijn om in te investeren, de derde pijler in het 

business model. Dit was voor de onderneming meer dan een visie, het was een statement die zowel 

binnen als buiten de onderneming gekend moest zijn als de drie C’s.  

Op basis van dit statement werd een eerste model gecreëerd. De werkgroepen hadden ook niet 

stilgestaan en vulden dit statement verder aan, met objectieven voor de onderneming om het 

onweerstaanbaar te maken om te shoppen, werken en in te investeren. Deze objectieven werden 

omgezet in een aantal maatstaven zodat de onderneming informatie kon verzamelen over de werking 

van het business model. Dit voorlopige business model wordt voorgesteld in figuur 1 waarin ook de 

objectieven en maatstaven weergegeven worden. (Rucci et al., 1998) 
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Figuur 1: Employee- customer- profit chain  

(Rucci et al., 1998, pp. 89) 
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Op basis van deze maatstaven werden data verzameld en geanalyseerd. Daarvoor werd de hulp 

ingeroepen van een onderneming die deze data onderzocht. Dit gebeurde via econometrische analyses. 

Zo kwam Sears tot opmerkelijke resultaten. Men kon zien dat de attitude van werknemers niet alleen 

een invloed had op de service voor de klant, maar ook op de kans dat die werknemer de firma zou 

verlaten en op de kans dat werknemer Sears en haar producten zou aanraden aan vrienden, familie en 

klanten. Verder ontdekten ze dat deze attitude afhankelijk is van de mogelijkheid van de werknemers 

om een verband te zien tussen zijn of haar werk en de strategische objectieven van de werknemer. Ze 

konden dus statistische verbanden vaststellen.  

Er waren echter ook maatstaven die geen directe invloed hadden op de aantrekkelijkheid van de 

onderneming als werkgever. Zo vond ze dat persoonlijke groei en teambuilding geen directe invloed 

hadden. Dit wil niet zeggen dat ze geen belang hebben, maar wel dat er voor deze maatstaven geen rol 

weggelegd is in het model dat werknemers en klanten met winst verbindt. (Rucci et al., 1998) 

In de volgende versie van het model werden de initiële maatstaven vervangen door 10 maatstaven over 

de job en de onderneming. Op de volgende bladzijde geven we een voorstelling van het herziene 

model. 
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In de periode tussen het midden van 1994 en het einde van 1995 werd het bovenstaande model 

ontworpen en werden op die manier prestatiemaatstaven gecreëerd voor de hele onderneming. Toch 

wil de onderneming zich continu verbeteren. Er worden continu interviews afgenomen, data 

verzameld en elk kwartaal wordt de info geëvalueerd. Elk jaar herberekent men de impact van de 

verschillende onderdelen van het model om het model aan te passen aan veranderingen in de 

economie, demografie en competitieve omgeving (Rucci et al., 1998). 

 

Zo’n business model verteld niet alles wat de onderneming moet weten, maar de informatie die men 

eruit kan halen helpt om de onderneming te leiden en sommige informatie gaf de onderneming een 

onbetwitstbaar competitief voordeel. Zo zie je op het model dat een verbetering van de attitude van de 

werknemers met vijf punten voor een verbetering van de impressie van de klant zorgt met 1.3 punten. 

Deze zorgt dan weer voor een stijging van de inkomsten met 0.5% (Rucci et al., 1998). 

 

Ittner en Larcker (1998a) onderzochten dit business model en de resultaten die het voor de 

onderneming opleverde. Er was een stijgende klantentevredenheid. Dit zorgde voor een stijging van de 

inkomsten met $200 miljoen en een stijging van de marktwaarde van de aandelen met $250 miljoen.  

 

2.2.2.2 Constante evaluatie van het business model 

 

Uit het business model van Rucci et al. (1998) kan je afleiden dat het belangrijk is om een business 

model constant te evalueren. Ook Magretta (2002) geeft aan dat een constante evaluatie het succes 

ervan bepaalt. 

 

Wanneer managers een model consequent volgen, dan zal elke beslissing, elk initiatief, elke meting 

waardevolle feedback opleveren. Winsten zijn belangrijk, niet alleen omwille van de winst zelf, maar 

ook omdat ze indicatie geven van de werking van het model. Als de verwachte resultaten niet bereikt 

worden, dan evalueer en herbekijk je het model. Je volgt eigenlijk een wetenschappelijke methode: je 

begint bij een hypothese, zet ze om in de praktijk en verandert ze indien nodig. (Magretta, 2002) 

 

Ook Ittner en Larcker (1998a) wijzen hierop. Een business model zorgt volgens hen voor strategische 

focus, maar men moet het model uitgebreid meten en analyseren zodat het betrouwbaar en 

valideerbaar wordt. Men moet er ook voor zorgen dat het business model aangepast is aan de 

veranderingen in de omgeving.  
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2.2.3 Een business model creëren 

 
Een business model is succesvol als het beter is dan de bestaande alternatieven. Een succesvol 

business model creëren is niet hetzelfde als een nieuw business model ontwerpen. Ongeveer alle 

modellen zijn variaties op andere. Een succesvol business model bestaat uit twee delen. (Magretta, 

2002) 

1. Het eerste deel omvat alle activiteiten die geassocieerd worden met het maken van een 

product: ontwerp, aankoop van de grondstoffen, produceren enzovoort.  

2. Het tweede deel omvat alle activiteiten die geassocieerd worden met het verkopen van een 

product: het zoeken en vinden van klanten, de verkoopstransacties, de distributie van het 

product en het leveren van service.  

Een nieuw business model kan dus zowel gaan over een nieuw product, een onbeantwoorde behoefte 

of over een proces innovatie of een verbetering van de verkoop of distributie.(Magretta, 2002) 

 

2.2.4. Verschil tussen een business model en een strategie 

 

Een business model is wel verschillend van een strategie, ook al wordt het dikwijls door elkaar 

gebruikt.  

Een business model beschrijft een systeem. Het beschrijft op welke manier de verschillende delen van 

een onderneming in elkaar passen. Maar het brengt één kritische dimensie niet in beeld: competitie. 

Het is de taak van de strategie om daarmee rekening te houden. 

Een competitieve strategie beschrijft waarom en in welke mate je verschillend en beter bent dan je 

concurrenten. Dit verschil kan het best uitgelegd worden aan de hand van één voorbeeld: Wal-Mart 

(Magretta, 2002). 

 

Zij hadden geen nieuw business model ontworpen, maar wel een goede, nieuwe strategie. Wal-Mart 

was actief op de retailmarkt. Toen Sam Walton in 1962 van start ging gebruikte hij heel veel ideeën 

van concurrenten. Maar hij diversifieerde zich ten opzichte van anderen zodat zijn strategie uniek was. 

Hij opende zijn winkels niet in grote steden en dichtbevolkte gebieden zoals New York, maar 

concentreerde zich op kleine steden in landelijke zones die de andere ketens links lieten liggen. Die 

steden hadden zo’n 5.000 á 25.000 inwoners en de dichtst bij zijnde stad was uren rijden. Hij wist dat 

consumenten bij hem zouden kopen indien de prijzen van zijn keten goedkoper waren dan de andere in 

de stad en niet naar een andere stad zouden gaan om te shoppen. De steden die hij uitkoos waren groot 

genoeg om één warenhuisketen te hebben, maar te klein om het voor concurrenten mogelijk te maken 

zich daar ook te vestigen. Verder had Wal-Mart ook een andere manier om zijn waren te merchandisen 

en andere prijsstrategie. In plaats van huismerken en witte producten te verkopen en prijspromoties te 

voeren, verkochten ze gevestigde merken aan Every Day Low Prices, een EDLP prijsstrategie dus. 
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Veel andere warenhuisketens verdwenen, maar Wal-Mart bleef succesvol omwille van zijn aparte 

strategie. (Magretta, 2002) 

 

Een business model is anders dan een strategie, maar toch zijn deze twee niet volledig gescheiden van 

elkaar, zeker als we kijken naar Dell Computers. Michael Dell was een pionier, in tegenstelling tot 

Sam Walton, die alleen een andere strategie had. Michael Dell had een nieuw business model én een 

goede strategie. Terwijl concurrenten ook nog tussenhandelaars inschakelden, verkocht hij direct aan 

klanten. Hij schrapte niet alleen een belangrijke kostenfactor, maar kreeg daardoor ook meer en betere 

informatie en hij kon de voorraden beter beheersen. Daardoor was Dell jarenlang succesvoller dan zijn 

concurrenten. Het business model stond niet volledig los van de strategie. Het zorgde ervoor dat Dell 

zich kon onderscheiden van zijn concurrenten. (Magretta, 2002) 

 

Naast dat business model had Dell ook een strategie die aansloot bij dat business model. Ze maakten 

strategische keuzes over welke klanten ze wilden dienen en welke producten en diensten ze aanboden. 

Terwijl in de jaren ’90 veel producenten de thuismarkt wilden bedienen, richtten zij zich op 

professionele gebruikers. Deze niche was veel winstgevender, zeker omdat ze relaties konden 

uitbouwen met grote klanten.  

Nu, na verscheidene jaren, verkopen alle producenten direct. Dell is echter nog steeds de beste en 

goedkoopste uitvoerder van het business model, dat in teken staat van directe verkoop. (Magretta, 

2002) 

 

Het is ook belangrijk om te vermelden dat een business model ook kan helpen om voor een betere 

communicatie en motivatie te zorgen.  

Een business model vertelt een succesvol verhaal en het zet iedereen aan om de waarde te creëren die 

de firma wil creëren.  

Iedere werknemer kan zo beter zijn taak binnen de grote context van de afdeling of onderneming zien 

en beseft beter wat de onderneming wil bereiken en hoe ze daar het best toe bijdraagt. (Magretta, 

2002).  

Ittner en Larcker (1998a) oordelen bovendien dat een business model voor een focus op de strategie en 

op de prioriteiten van de organisatie zorgt. 

 

In de volgende delen van het hoofdstuk bespreken we enkele soorten business modellen. De balanced 

scorecard, de performance prism en de service-profit chain. We starten met de bespreking van de 

balanced scorecard. 
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2.3. De Balanced Scorecard 

 

Organisaties willen concurrentievoordeel uitbouwen op lange termijn, maar op korte termijn merk je 

daar niet snel iets van, als je alleen naar de winst- en cash flow cijfers kijkt.  

Dit heeft tot een nieuw model geleid: de balanced scorecard. (Kaplan en Norton, 1996 ). Deze 

methodiek laat wel toe op korte termijn resultaten te zien. Dit wordt toegelicht in volgende paragrafen.  

 

2.3.1 Financiële metingen zijn onvoldoende om de koers uit te stippelen 

 

Financiële metingen zijn het resultaat van beslissingen die in het verleden werden genomen (Kaplan 

en Norton, 1992). Dat was voldoende voor ondernemingen in het industriële tijdperk.  

Investeringen op de lange termijn en investeringen in de relatie tussen het bedrijf en de afnemer waren 

toen niet van doorslaggevend belang voor hun succes. Traditionele financiële metingen zijn echter 

onvoldoende om de koers uit te stippelen die ondernemingen in het informatietijdperk moeten volgen, 

opdat ze in de toekomst waarde kunnen scheppen. Deze waarde creëren ze door middel van gerichte 

investeringen in hun afnemers, toeleveranciers, werknemers, processen, nieuwe technologieën en 

innovaties. (Kaplan en Norton, 1996) 

 

In het informatie tijdperk, moeten ondernemingen immateriële activa zoals klantenrelaties, 

informatietechnologie, kennis en capaciteiten van de werknemers, ontwikkelen en benutten. 

Bovendien moeten ondernemingen een organisatiecultuur ontwikkelen voor innovatie, 

probleemoplossing en verbeteringen in de algemene organisatie. Ook al zijn immateriële activa één 

van de belangrijkste bronnen van competitief voordeel geworden, de grote moeilijkheid is dat de 

waarde van immateriële activa afhangt van de context binnen de organisatie en de strategie (Kaplan en 

Norton, 2000). 

 

Daarom is het nuttig om een balanced scorecard uit te bouwen die financiële doelstellingen verbindt 

met niet-financiële maatstaven en dat kan met doen aan de hand van een strategy map.  

 

2.3.2 Strategy map: definitie en nut 

 

Een strategy map geeft een visuele presentatie van de kritische succesfactoren en de relaties tussen 

deze factoren.  

Het toont de oorzaak-gevolg relaties waarbij een specifieke verbetering voor het gewenste resultaat 

kan zorgen: hoe een kortere procescyclus en betere vaardigheden bij de werknemers bijvoorbeeld voor 

een hogere klantentrouw en dus voor hogere inkomsten kunnen zorgen (Kaplan en Norton, 2000). 
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Vanuit een breder perspectief tonen strategy maps hoe een organisatie haar middelen en initiatieven, 

inclusief immateriële activa zoals cultuur en kennis van de werknemers, kunnen omzetten in materiële 

uitkomsten. (Kaplan en Norton, 2000) 

 

De strategiemap is een handig middel om zowel de strategie, als de processen en systemen die leiden 

tot de uitvoering van de strategie te communiceren. 

Strategy maps helpen organisaties hun strategie op een samenhangende, geïntegreerde en 

systematische manier te bekijken.  

Als mensen de strategie duidelijk kunnen omschrijven, dan stijgt ook de kans op een succesvolle 

implementatie.  

Strategy maps geven dikwijls ook aan waar er leemtes en tekorten zijn in de strategie. Dit zet 

managers aan tot correcties. (Kaplan en Norton, 2000) 

 

Strategie zorgt voor een verandering in de organisatie van de huidige positie naar een gewenste, maar 

onzekere toekomstige positie. De organisatie kent haar toekomstige plaats niet en het pad naar de 

toekomst bestaat uit onzekerheden en hypotheses.  

Omdat de strategy map de oorzaak- gevolgrelaties duidelijk omschrijft, worden deze hypotheses 

verifieerbaar en dat zorgt voor minder onzekerheden. Het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat 

iedereen de onderliggende hypotheses duidelijk begrijpt. Verder dienen ook de middelen gealigneerd 

te zijn aan de strategie van de business unit, zodat men de hypotheses ook continu kan testen en de 

resultaten kan gebruiken om eventuele aanpassingen te doen. (Kaplan en Norton, 2000) 

 

De beste manier om een strategy map uit te bouwen is top down; men start met de bestemming en 

tekent dan de routes uit die tot die bestemming moeten leiden.  

Het is dus zeer belangrijk om de missie en de belangrijkste waarden vast te leggen. Deze geven aan 

waarom de onderneming bestaat en waar ze in gelooft. 

Met deze informatie kunnen managers een strategische visie ontwikkelen. De visie/missie moet een 

duidelijk doel voor ogen houden en de strategie geeft aan hoe de organisatie dat doel kan bereiken. 

(Kaplan en Norton, 2000) 

 

2.3.3 De vier perspectieven van de balanced scorecard 

 

Men kan bovengenoemde oorzaak- gevolgrelaties kaderen binnen een balanced scorecard die de 

prestaties van ondernemingen meet vanuit vier perspectieven, namelijk 

1. financieel perspectief 

2. klantenperspectief 

3. interne processen 
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4. leren en groei 

(Kaplan en Norton, 1992) 

 

2.3.3.1 Financieel perspectief 

 

Alle doelstellingen en metingen uit de drie andere perspectieven van de balanced scorecard horen met 

elkaar in verband te worden gebracht, om zo één of meer doelstellingen op financieel gebied te 

verwezenlijken.  

Het verband leggen met financiële doelstellingen onderkent expliciet dat het lange termijn doel van de 

onderneming bestaat uit het genereren van een goede opbrengst voor aandeelhouders. Alle strategieën, 

programma’s en initiatieven moeten het bedrijf of de bedrijfseenheid in staat stellen om de financiële 

doelstellingen te verwezenlijken. (Kaplan en Norton, 1996) 

Non-profit organisaties echter doen dit niet. Zij plaatsen een ander perspectief bovenaan, namelijk het 

klantenperspectief dat bestaat uit hun klanten of kiezers. (Kaplan en Norton, 2000) 

 

2.3.3.1.1 Twee componenten van het financieel perspectief 

 

Financieel succes bestaat uit twee componenten: groei van inkomsten en groei van productiviteit.  

 

�� De groei van inkomsten  

Deze kan bereikt worden door:  

a) inkomsten uit nieuwe markten, nieuwe producten en nieuwe klanten  

b) de inkomsten bij bestaande klanten te vergroten door de relaties te versterken. Zo kan 

men ook meer verkopen dankzij cross-selling en het aanbieden van gebundelde 

producten in plaats van één enkel product. 

(Kaplan en Norton, 2000) 

 

�� De groei van productiviteit  

Deze bestaat eveneens uit twee componenten.  

a) de verbetering van de kostenstructuur, door de directe en indirecte kosten te 

verminderen.  

b) het efficiënter gebruik van activa door middel van het reduceren van de vaste kosten 

die ondersteuning bieden aan de organisatie.  

(Kaplan en Norton, 2000) 

 

Algemeen bereikt men sneller resultaten via de groei van productiviteit dan via de groei van inkomsten 

(Kaplan en Norton, 2000).  
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Eén van de verdiensten van een strategy map is dat het de opportuniteiten aangeeft om de inkomsten te 

doen stijgen en niet alleen om de kosten te verminderen en de activa beter te benutten.  

Ze brengt een balans tussen deze twee strategieën en kan zo vermijden dat kostenverminderingen en 

minder activa de opportuniteiten voor groei van inkomsten bij klanten op lange termijn dwarsbomen. 

(Kaplan en Norton, 2000) 

 

2.3.3.2 Klantenperspectief 

 

Het hart van elke business strategie is de customer value proposition. 

Deze beschrijft de mix van product en service attributen, klantenrelaties en imago dat het bedrijf 

aanbiedt. Het bepaalt hoe een organisatie zich zal differentiëren van zijn concurrenten om klanten aan 

te trekken, te behouden en de relaties met die klanten te versterken.  

Deze customer value proposition is zeer belangrijk omdat het ervoor zorgt dat de interne processen 

verbonden worden met de waarde voor de klanten. (Kaplan en Norton, 2000) 

 

2.3.3.2.1 Drie manieren om zich te differentiëren  

 

Er zijn drie manieren waarop de onderneming zich kan differentiëren ten opzichte van haar 

concurrenten. Ze worden hieronder vermeld. 

 

�� operationele efficiëntie 

�� vertrouwensrelatie met klanten en  

�� productleiderschap 

(Kaplan en Norton, 2000) 

 

Bedrijven trachten uit te blinken in één van de drie gebieden en in de andere twee gebieden de 

standaard te bereiken.  

Als een onderneming haar waardepropositie kent, dan weet de onderneming welk type van klanten ze 

kan aantrekken.  

 

Kaplan en Norton (2000) kwamen in hun onderzoek tot het besluit dat een duidelijke definitie van de 

customer value proposition de allerbelangrijkste stap is in het ontwikkelen van een strategie, maar dat 

drie vierden van alle leidinggevende teams geen consensus bereiken over wat juist hun value 

proposition is. 

 

De manier die men kiest om zich te differentiëren, bepaalt waar de organisatie de nadruk op moet 

leggen.  



Hoofdstuk 2: Modellen die niet- financiële prestatiemaatstaven linken aan financieel succes 

24 

>Als de organisatie kiest voor operationele efficiëntie, dan is er nood aan competitieve prijzen, 

kwalitatieve producten, snelle verwerking  van orders en een tijdige levering.  

>Indien men voor een vertrouwensrelatie met klanten opteert, dan dient men de kwaliteit van 

de relaties met haar klanten te benadrukken, inclusief de exceptionele service en de 

volledigheid van de oplossingen die ze haar klanten biedt.  

>Als de onderneming productleiderschap nastreeft, dan moet ze zich concentreren op de 

functies, kenmerken en algemene prestaties van haar producten of diensten. (Kaplan en 

Norton, 2000) 

 

2.3.3.3 Perspectief van de interne processen 

 

Eens de onderneming een duidelijk beeld heeft van haar financiële perspectieven en van wat ze haar 

klanten wil aanbieden, dan hoort ze ook nog te bepalen hoe en met welke middelen ze haar klanten wil 

bereiken. Interne processen omvatten deze kritische activiteiten voor de onderneming. (Kaplan en 

Norton, 2000) 

 

2.3.3.3.1 Vier soorten bedrijfsprocessen 

 

De interne processen vallen uiteen in vier delen: 

 

�� Aanbieden van innoverende producten en diensten 

�� Klantenwaarde verhogen via managementprocessen 

�� Operationele perfectie bereiken via operaties en logistieke processen 

�� Een corporate citizen worden door de wet te volgen en milieuvriendelijke processen te 

ontwikkelen 

(Kaplan en Norton, 2000) 

 

2.3.3.4 Leer- en groeiperspectief 

 

De drie andere perspectieven omschrijven exact waarin de onderneming moet uitblinken om 

prestatiedoorbraken te realiseren. De doelstellingen in het leer- en groeiperspectief leveren de 

infrastructuur die de onderneming nodig heeft om ambitieuze doelstellingen in de overige drie 

perspectieven te kunnen verwezenlijken. De balanced scorecard onderstreept het belang van 

investeringen in de toekomst, en niet alleen in de traditionele investeringsdomeinen, zoals nieuwe 

machines en het proces voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Zulke investeringen 

zijn ongetwijfeld belangrijk, maar ze zullen waarschijnlijk op zichzelf niet genoeg zijn. 

Ondernemingen moeten ook investeren in hun infrastructuur, namelijk mensen, systemen en 
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procedures- willen zij hun ambitieuze groeidoelstellingen voor de lange termijn waarmaken. (Kaplan 

en Norton, 1996 ) 

 

2.3.3.4.1. Onderdelen van het leer- en groeiperspectief 

 

In dit perspectief kunnen we drie hoofdcategorieën onderscheiden:   

�� Competentie van werknemers 

�� Informatiesystemen en hun capaciteiten 

�� Bedrijfscultuur en het afstemmen van alle werknemers op de doelen van de organisatie 

(Kalpan en Norton, 1996) 

 

De competentie van werknemers is belangrijk omdat een onderneming, wil zij klanten aantrekken of 

behouden, zich voortdurend dient te verbeteren. Ideeën om processen en prestaties ten behoeve van 

afnemers te verbeteren, moeten in toenemende mate afkomstig zijn van medewerkers in de frontline, 

omdat zij het dichtst bij de interne bedrijfsprocessen en de klanten van de onderneming staan. Voor 

deze veranderingen zijn grote inspanningen tot herscholing en training van medewerkers 

onontbeerlijk, zodat hun intelligentie en creativiteit kunnen worden ingezet om de 

ondernemingsdoelstellingen te verwezenlijken.  

De competentie van werknemers houdt verband met drie factoren: de werknemerstevredenheid, de 

duurzaamheid van de arbeidsrelatie en de productiviteit van de medewerkers. De doelstelling van 

tevreden medewerkers wordt over het algemeen beschouwd als stuwende kracht van een duurzame 

arbeidsrelatie en de productiviteit van de medewerkers (Kaplan en Norton, 1996 ). 

 

Motivatie en vaardigheden van personeel zijn onontbeerlijk om de ambitieuze doelstellingen te halen. 

Maar dat is waarschijnlijk niet genoeg. Willen werknemers effectief in het huidige concurrentieklimaat 

opereren, dan moeten zij toegang hebben tot voortreffelijke actuele informatie over de relatie van 

iedere klant met de onderneming. Medewerkers in het operationele segment van de onderneming 

hebben behoefte aan snelle, tijdige en accurate feedback over zojuist geproduceerde en geleverde 

producten en diensten. Alleen met zulke feedback mag van hen worden verwacht dat zij van harte 

meewerken aan verbeteringsprogramma’s om gebreken, onnodige kosten, afval en tijdverspilling 

systematisch uit te bannen. Excellente informatiesystemen zijn een voorwaarde om medewerkers te 

helpen processen te verbeteren; hetzij continu, op basis van ‘total quality management’, hetzij 

stapsgewijs door middel van de reengineering van processen en procedures. (Kaplan en Norton, 1996) 

Informatiesystemen hebben een onschatbare waarde omdat ze managers bijstaan bij het onderzoeken 

van bepaalde maatstaven. Via deze systemen is het eenvoudiger om maatstaven die een samenvatting 

zijn van verschillende bronnen informatie op te splitsen. Zo kan men de bron van bepaalde problemen 
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beter onderzoeken. Een slecht informatiesysteem is de achillespees van een prestatiemeetsysteem 

(Kaplan en Norton, 1992). 

 

De laatste categorie, namelijk het afstemmen van alle medewerkers op de doelen van de organisatie, 

houdt verband met het bedrijfsklimaat ten aanzien van motivatie en initiatief. Dit kan bijvoorbeeld 

door een toename van het aantal ingediende suggesties en gerealiseerde ideeën, het bekijken en 

verbeteren hoe en in hoeverre de organisatorische doelstellingen op elkaar zijn afgestemd en door 

aandacht te schenken aan teamprestaties. (Kaplan en Norton, 1996 ) 

 

De balanced scorecard combineert het financieel perspectief, het klantenperspectief, het 

perspectief van de interne processen en het leer- en groeiperspectief. Dit helpt managers de 

verschillende relaties beter te begrijpen, barrières te overwinnen en zorgt voor betere 

beslissingen en oplossingen van problemen. De balanced scorecard laat ondernemingen vooruit 

kijken in plaats van terug. (Kaplan en Norton, 1992) 

 

In het volgende deel wordt een ander business model besproken, namelijk de performance prism. Dit 

model is vrij recent en het schenkt aandacht aan alle stakeholders. 

 

2.4 Performance prism 

 

De performance prism is een raamwerk voor prestatiemeting van de tweede generatie. Het is een 

uitgebreid dat raamwerk dat in vele organisaties kan toegepast worden, zowel in ondernemingen als in 

non-profitorganisaties. Het stelt kritische vragen en moedigt managers aan om de verbanden tussen 

verschillende maatstaven te leggen; verbanden die andere modellen niet leggen. Dit model is vooral 

een reactie op de balanced scorecard. Dit was ongetwijfeld een pionier; want het vestigde de aandacht 

op een balans tussen financiële en niet-financiële maatstaven. Er is echter nood aan een scorecard die 

geschikt is voor de huidige business omgeving (Neely et al, 2001). 

 

Het vernieuwende aan deze benadering is het feit dat ze inziet dat stakeholders pas tevreden zijn als 

hen waarde wordt gedistribueerd, maar dat de stakeholders anderzijds waarde leveren aan de 

onderneming. Met moet zich dus steeds afvragen wat stakeholders nodig hebben van de onderneming 

en wat de onderneming nodig heeft van de stakeholders. (Adams en Neely, 2002) 

Als men al deze noden kent en definieert, dan kan men de prioriteiten vastleggen en heeft men betere 

informatie om beslissingen te nemen over investeringen, besparingen, outsourcing, business processen 

en strategische plannen. (Adams en Neely, 2002) 

De performance prism is echter vrij recent. Naast Adams, Neely en Crowe zijn er weinig onderzoekers 

die zich in dit business model verdiepen. 
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2.4.1 Delen van de performance prism? 

 

De performance prism bestaat uit vijf aspecten: 

 

1. Tevredenheid van de stakeholders 

2. Strategieën 

3. Processen 

4. Capaciteiten 

5. Contributie van de stakeholders 

(Adams en Neely,2002) 
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Figuur 3: Performance prism 
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Op figuur 3 ziet u in het eerste deel de vijf aspecten van de performance prism. 

Het tweede deel toont visueel dat er de relatie met stakeholders uit twee richtingen bestaat. Enerzijds 

wil men tevreden stakeholders bereiken, maar anderzijds wil men ook dat de stakeholders een 

belangrijke contributie hebben in het succes van de onderneming. 

 

De vijf aspecten van de preformance prism worden kort uitgelegd. 

 

2.4.1.1 Tevredenheid van de stakeholders 

 

In dit facet stelt men zich de vraag: “Wie zijn onze stakeholders en wat hebben ze nodig?”  

Dit facet gaat verder dan de balanced scorecard, want zij houden alleen rekening met klanten en 

aandeelhouders en niet met andere stakeholders. Werknemers, leveranciers, alliantiepartners en 

tussenpersonen worden daar buiten beschouwing gelaten. De balanced scorecard schenkt ook geen 

aandacht aan wet- en regelgevers, de lokale gemeenschap of drukgroepen. Toch kunnen al deze 

personen en organisaties een grote invloed hebben op de prestaties en het succes van de onderneming. 

Daarom schenkt de performance prism veel aandacht aan de belangrijkste stakeholders en hun noden. 

(Neely et al,2001) 

Kaplan en Norton (1996a) schenken echter wel aandacht aan werknemers. In het leer- en 

groeiperspectief wordt er expliciet verwezen naar de competentie van werknemers en de drie factoren 

die afhankelijk zijn van die competentie. 

 

2.4.1.2. Strategieën 

 

Er werd altijd aangenomen dat prestatiemaatstaven afgeleid moeten worden van strategie. Maar dit is 

niet helemaal correct. Een onderneming heeft een strategie omdat deze de bedoeling heeft waarde te 

leveren aan een aantal stakeholders. Men mag de strategie niet als startpunt zien. Het startpunt is de 

vraag: “Wie zijn de stakeholders, wat willen ze en wat hebben ze nodig?”  

Alleen wanneer men deze vragen beantwoord heeft,  mag men de strategie bedenken en de wensen en 

noden van stakeholders vervullen. Men dient zich dus de vraag te stellen: “Wat zijn de strategieën  die 

de noden en wensen van onze stakeholders vervullen?” De stakeholders zijn dus het vertrekpunt. 

(Neely et al,2001)  

 

2.4.1.3 Processen 

 

In dit facet vraagt men zich af: “Wat zijn de processen die nodig zijn om onze strategie uit te voeren?”  

Men mag het woord processen in ruime zin interpreteren zoals de ontwikkeling van nieuwe producten 

en diensten, het genereren van vraag, het voldoen aan de vraag van consumenten en het plannen en 
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managen binnen de onderneming. Voor elk van deze processen worden maatstaven vastgelegd en het 

management moet steeds de processen analyseren en indien nodig verbeteren. Daarbij moet men zich 

steeds afvragen of de processen op een effectieve en efficiënte manier voldoen aan de vraag van de 

consumenten en op welke manier men eventuele ineffectieve en inefficiënte processen of onderdelen 

van processen kan ontdekken en verbeteren. (Neely et al,2001) 

 

2.4.1.4 Capaciteiten 

 

Met capaciteiten bedoelt men zowel de capaciteiten van mensen, praktijken, technologie en 

infrastructuur die samen de processen van nu en in de toekomst tot uitvoering brengen. Ze zijn de 

fundamentele bouwstenen van een organisatie. Elke manager moet zich afvragen welke capaciteiten 

nodig zijn om de processen uit te voeren. Wanneer hij een antwoord heeft op die vraag, dan kan hij 

nagaan of de nodige capaciteiten nu aanwezig zijn, wanneer die nodige capaciteiten gepland of 

geïmplementeerd zijn en of die capaciteiten beschermd zijn. (Neely et al,2001) 

 

2.4.1.5 Contributie van de stakeholders 

 

Organisaties hebben de taak om waarde te distribueren naar de stakeholders. Maar anderzijds bezorgen 

de stakeholders ook waarde aan de organisatie. De relatie bestaat dus uit twee richtingen. Dit wordt 

duidelijk wanneer we de relatie van de onderneming met haar werknemers bekijken. Werknemers 

willen een degelijk loon, een veilige plaats om te werken, herkenning en misschien zelfs de kans om 

een grotere invloed te hebben op de organisatie. De organisatie wil van de onderneming een bijdrage 

tot het succes. Dit kunnen werknemers doen door ideeën aan te brengen, expertise te ontwikkelen en 

loyaal te zijn. Deze symbiose bestaat niet alleen tussen werknemers en de organisatie, maar tussen de 

organisatie en al haar stakeholders. Business modellen houden hier over het algemeen geen of veel te 

weinig rekening mee. (Neely et al,2001) 

 

Dit business model biedt een andere kijk op de manier waarop ondernemingen met hun stakeholders 

kunnen omgaan en de wijze waarop processen en capaciteiten daartoe bijdragen. Hier wordt echter 

niets vermeld over de economische logica en de prestatiemaatstaven die leiden tot het creëren van 

waarde en winst voor de onderneming.  

 

Nu bespreken we het laatste belangrijk business model, namelijk de service-profit chain. Zoals de 

naam aangeeft, is dit business model geschikt voor de dienstensector. 
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2.5 Service-Profit Chain 

 

Dit business model is gericht naar dienstenorganisaties. In dergelijke organisaties zijn front- office 

werknemers en klanten de belangrijkste factoren in de organisatie. De service-profit chain geeft de 

relatie aan tussen onder meer winst, klantentrouw, werknemerstevredenheid, loyaliteit en 

productiviteit. Ze werd ontwikkeld door Heskett et al. (1994).   

 

2.5.1 Werking van de service profit chain 

 

Figuur 4 stelt het model visueel voor. Eerst zullen we de elementen van het model introduceren, 

waarna we via figuur 4 een visuele voorstelling van het model geven. 

 

Winst en de groei van klanten worden gedreven door klantentrouw:  

�� behoud van uw klanten,  

�� een sterkere band die zich vertaalt in herhaalde aankopen  

�� klanten die naar u verwijzen of naar u doorsturen 

Deze klantentrouw dankt de onderneming aan de klantentevredenheid.  

Klantentevredenheid wordt op zijn beurt dan weer zeer sterk beïnvloed door de waarde van de 

diensten die men aan de klanten biedt 

�� Een degelijk service concept 

�� Oplossingen, resultaten voor de klanten 

Die waarde wordt gecreëerd door trouwe en productieve werknemers.  

Deze twee factoren zijn op hun beurt dan weer afhankelijk van de werknemerstevredenheid.  

Werknemerstevredenheid is het resultaat van uitstekende ondersteunende diensten voor het personeel 

en een beleid dat werknemers aanmoedigt om resultaten, oplossingen aan haar klanten aan te bieden. 

Dit is de interne service kwaliteit; de kwaliteit die het management intern aan haar werknemers kan 

bieden en deze bestaat uit: 

�� Goed ontwerp van de werkplaats, werkomgeving 

�� Juiste job beschrijving 

�� Juiste selectie en ontwikkeling van werknemers 

�� Herkenning en beloning voor werknemers 

�� Juiste middelen geven aan personeel om consumenten te (be)dienen 

(Heskett et al, 1994) 
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Figuur 4: De service-profit chain 

(Hekett et al,. 1994, pp. 166) 
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Een service-profit chain kan wel pas goed functioneren als er een aangepast leidersschap is. CEO’s 

van bedrijven die de service-profit chain met succes invoerden, benadrukken het belang van elke klant 

en werknemer. Ook bij het aanwervingsproces wordt er veel aandacht geschonken aan de attitude van 

werknemers. De CEO mag ook niet alleen naar kwantificeerbare maatstaven kijken, want dan mist hij 

de kern van het zakendoen, namelijk mensen: zowel klanten als personeel.(Heskett et al, 1994) 

 

2.5.2 Relaties tussen de verschillende elementen van het business model  

 

2.5.2.1 Klantentrouw leidt tot winst en groei van het aantal klanten 

 

Uit een onderzoek blijkt dat een stijging in klantentrouw van 5% de winst van de onderneming doet 

stijgen met 25 tot 85%. Zij besluiten dat de kwaliteit van het marktaandeel, uitgedrukt in functie van 

de klantentrouw, evenveel aandacht verdient als de kwantiteit van het marktaandeel (Heskett et al., 

1994)  

 

2.5.2.2 Klantentevredenheid bepaalt klantentrouw 

 

De mate van tevredenheid van de klanten bepaalt in zeer sterke mate de klantentrouw. Steeds meer 

bedrijven trachten de klantentevredenheid nu beter te kwantificeren. De analyse van deze 

klantentevredenheid kan bijkomende voordelen opleveren.  

Toen Xerox dit deed, ontdekte ze uit de cijfers dat de klanten die een score van 5/5 gaven zes keer 

meer de neiging hadden om terug een product van Xerox te kopen, dan zij die een klantentevredenheid 

hadden van 4/5. Wat daarentegen moet vermeden worden, is ‘terroristen’. Dit zijn klanten die zo 

ongelukkig zijn over de onderneming dat ze niet nalaten om iedereen te vertellen over de slechte 

service. Ze vertellen het aan zeer veel personen en kunnen kennissen overtuigen uw product niet uit te 

proberen (Heskett et al, 1994). 

 

2.5.2.3 Klantentevredenheid bepaald door waarde van de diensten 

 

Klanten hechten veel belang aan de waarde van het product of dienst. Die waarde wordt bepaald door 

het verschil tussen het voordeel van het product en de totale kost. (Heskett et al, 1994)  

De waarde van een product bestaat uit: het product, de bijhorende service, het imago van het product 

en de persoonlijke interactie. De kosten bestaan uit: de financiële kosten, de tijd en energie die je kwijt 

bent als je een product koopt en de psychische kost die met het product gepaard gaat. (Sanchez en 

Heene, 2004) 

 

 



Hoofdstuk 2: Modellen die niet- financiële prestatiemaatstaven linken aan financieel succes 

34 

2.5.2.4 Waarde van de dienst afhankelijk van productiviteit werknemer 

 

De productiviteit van werknemers is een belangrijke bijdrage aan de waarde van het product. Dit 

verduidelijken Heskett et al. (1994) door middel van het voorbeeld van Southwest Airlines. Deze 

maatschappij wordt gekenmerkt door zeer productieve werknemers die verschillende taken op zich 

nemen. De waarde die consumenten hechten aan het product is zeer hoog omdat de werknemers 

vriendelijk zijn en de aangeboden service stipt en foutloos verloopt aan concurrentiële prijzen. Deze 

factoren zorgen ervoor dat de tevredenheid groot is en de kost laag, ook al biedt ze geen maaltijden 

aan en zijn de plaatsen niet genummerd.  

 

2.5.2.5 Werknemerstrouw bepaalt de productiviteit 

 

Traditionele maatstaven over het verlies aan productiviteit bij het vertrek van een werknemer en de 

aanwerving van een plaatsvervanger concentreren zich op de kosten van de recrutering en de training 

die een nieuwe werknemer nodig heeft. In dienstenbedrijven bestaat de kost van een vertrokken 

werknemer vooral uit het verlies aan productiviteit en klantentevredenheid bij trouwe klanten. Deze 

kan nog veel hoger oplopen daar het in sommige dienstensectoren belangrijk is het vertrouwen van 

klanten te winnen (Heskett et al, 1994). 

 

2.5.2.6 Werknemerstevredenheid bepaald door werknemerstrouw 

 

In 1991 werd er een studie gedaan in verzekeringsmaatschappijen en uit dat onderzoek bleek dat 30% 

van alle ontevreden werknemers de intentie hadden om de onderneming te verlaten, wat drie keer 

hoger was dan het percentage bij tevreden werknemers.  

Southwest Airlines, dat vernoemd werd als één van de aangenaamste plaatsen om te werken, had de 

hoogste graad van werknemerstrouw in de sector, met minder dan 5% van de werknemers die de 

maatschappij verlaten (Heskett et al, 1994). 

 

2.5.2.7 Interne service kwaliteit bepaalt tevredenheid werknemer 

 

Dit is de belangrijkste determinant van werknemerstevredenheid. Interne service kwaliteit geeft het 

gevoel weer dat werknemers hebben ten opzichte van hun job, collega’s en onderneming. Onderzoek 

geeft aan dat werknemers vooral de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om resultaten te bereiken 

voor klanten appreciëren. Interne service kwaliteit wordt ook bepaald door de attitude van de 

werknemers ten opzichte van elkaar en de manier waarop ze elkaar binnen de organisatie bijstaan. 

(Heskett et.al, 1994) 
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2.5.2.8 De taak van leiderschap in deze keten 

 

We hebben daarnet al even vermeld dat leiderschap belangrijk is in een dienstenbedrijf. Het is 

belangrijk omdat managers dan een cultuur ontwikkelen waarin klanten en werknemers centraal staan. 

Veel managers beschouwen de bedrijfscultuur echter als een gegeven, iets waar je niets aan kan 

veranderen. Dit is niet zo. Het is belangrijk zélf een cultuur te bepalen.  

Succesvolle managers tonen hun wil om te luisteren. Ze brengen veel tijd door met klanten en 

werknemers; ze ervaren en bekijken de processen die met de dienst samengaan en luisteren naar 

suggesties van werknemers om verbeteringen aan te brengen.  

Het is belangrijk om ook hier te vermelden dat er veel aandacht geschonken wordt aan de selectie en 

organisatie van het personeel (Heskett et al, 1994). 

 

Nu we de belangrijkste business modellen besproken hebben, gaan we eens dieper in op het feit dat 

niet alle ondernemingen een business model succesvol implementeren. 

 

2.6 Mogelijke fouten bij de invoering van een business model 

 

Een business model biedt verscheidende voordelen. Managers krijgen een beeld van de vooruitgang in 

de onderneming nog voor er financiële resultaten zijn; werknemers krijgen betere informatie over 

specifieke informatie die nodig is om strategische objectieven te bereiken en investeerders krijgen ook 

extra informatie naast de financiële informatie zoals de productiviteit van R&D investeringen (Ittner 

en Larcker, 2003). 

In realiteit zijn er weinig ondernemingen die zulke voordelen realiseren. Ze falen om niet-financiële 

maatstaven te identificeren, te analyseren en te veranderen. 

 

2.6.1 Oorzaken en gevolgen van slecht gebruik van een business model 

 

In deze paragraaf worden twee belangrijke onderzoeken besproken. Ze geven aan waarom een 

business model in de praktijk niet altijd de gewenste resultaten oplevert.  

 

Ittner en Larcker (2003) onderzochten meer dan 60 ondernemingen en interviewden 297 

leidinggevende personen. Ze kwamen tot de conclusie dat weinig organisaties moeite doen om niet-

financiële prestatiemaatstaven te identificeren die hun strategie steunen. Velen onder hen kunnen geen 

oorzaak- gevolg relaties voorleggen die verbeteringen in niet-financiële prestatiemaatstaven verbinden 

met hogere cash flow, winst of aandelenprijs.  

Veel organisaties namen een versie over van een niet- financieel prestatiemeetsysteem, maar deze 

raamwerken werken pas als de onderneming uitzoekt welke maatstaven precies de onderdelen of 
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domeinen van het prestatiemeetsysteem beïnvloeden. Vele organisaties doen dit niet. Daardoor kunnen 

managers zelf de maatstaven kiezen en zelfs manipuleren. De maatstaven worden dan alleen maar 

gebruikt om het resultaat op te fleuren en een bonus te verzekeren. Dit is een gevaar omdat niet-

financiële maatstaven makkelijker te manipuleren zijn dan financiële.  

Dit is bijzonder jammer omdat een slecht gebruik van een business model voor een hoge 

opportuniteitskost zorgt. Ondernemingen die dat wel goed doen, hebben een significant hogere return 

on assets en return on equity. Uit hun onderzoek van 157 ondernemingen blijkt dat slechts 23% van de 

onderzochte ondernemingen op een consistente manier oorzaak- gevolg relaties opstellen en 

verifiëren. Deze 23% ondernemingen hadden wel een ROA die gemiddeld 2.95% hoger was en een 

ROE die gemiddeld 5.14% hoger was. 

 

Er zijn een aantal veel voorkomende fouten die tot een suboptimaal gebruik en resultaat van business 

modellen leiden. Ittner en Larcker (2003) melden er vier en geven ook enkele voorbeelden die 

aanwijzen dat het ook beter kan:  

Deze vier voorkomende fouten zijn: 

1. Maatstaven worden niet gelinkt aan de strategie. 

2. De verbanden worden niet geverifieerd. 

3. Men zet verkeerde prestatietargets. 

4. Er wordt op een foute manier gemeten. 

Deze worden bondig toegelicht. 

 

2.6.1.1. Maatstaven niet linken aan strategie 

 

Het is niet altijd eenvoudig voor ondernemingen om na te gaan welke niet-financiële maatstaven ze 

moeten verbeteren om financieel succes te hebben. In veel ondernemingen worden middle managers 

door de top aangespoord om een aantal maatstaven te meten die niet noodzakelijk verband houden met 

de strategische objectieven. Zoiets werkt natuurlijk niet. Succesvolle ondernemingen lossen dit op 

door de prestatiemaatstaven te kiezen op basis van een causaal model dat oorzaak- gevolg relaties 

duidelijk uitlegt (Ittner en Larcker, 2003). Het model van Sears dat eerder in dit hoofdstuk (2.2.2.1) 

werd uitgelegd, is daar een voorbeeld van. 

Jammer genoeg stellen Ittner en Larcker (2003) vast dat minder dan 30 % van de door hun 

onderzochte ondernemingen een causaal model ontwikkelen.  

 

2.6.1.2 De verbanden niet verifiëren. 

 

Een aantal ondernemingen bouwen niet alleen een raamwerk van niet-financiële prestatiemaatstaven 

op, maar stellen ook nog een causaal business model op om dat raamwerk ook effectief te linken aan 
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de strategie en het financieel succes. Dit is echter nog steeds onvoldoende, want men moet ook nog 

nagaan of deze maatstaven ook effectief tot financieel succes leiden.  

Slechts 21 % van de door Ittner en Larcker (2003) onderzochte ondernemingen doet dat. Veel 

managers vertrouwen op hun vooraf gevormde mening over wat klanten, werknemers, leveranciers, 

investeerders en andere stakeholders belangrijk vinden zonder deze te verifiëren.  

 

Als ondernemingen de causale verbanden niet nagaan, dan meten ze veel aspecten die weinig invloed 

op het financieel succes hebben. 

Wanneer Ittner en Larcker (2003) aan managers vroegen waarom ze deze verbanden niet nagingen, 

antwoordden ze dat die verbanden vanzelfsprekend waren. Hun onderzoek gaf echter aan dat zoiets 

niet altijd klopt.  

 

Organisaties die deze verbanden niet expliciet onderzoeken, kijken aan tegen een aantal potentiële 

problemen. Ze meten dikwijls te veel variabelen met als resultaat een mengeling van ondergeschikte, 

triviale en irrelevante maatstaven. Daardoor kunnen ze te weinig informatie geven over de vooruitgang 

in de ultieme doelstellingen van de organisatie (Ittner en Larcker, 2003). 

 

2.6.1.3 Zetten van verkeerde prestatietargets 

 

Het is niet altijd economisch efficiënt om uitstekende niet-financiële prestaties te bereiken. Het kan de 

financiële prestaties soms schaden. Vele ondernemingen weten echter niet wanneer ze het optimale 

resultaat bereikt hebben.  

Een bedrijf uit de telecom- industrie wou een klantentevredenheid van 100% bereiken voor alle 

klanten. De onderneming ging echter nooit na of er een correlatie bestaat tussen het niveau van 

klantentevredenheid en de winst per klant. Uit onderzoek bleek echter, dat men bij een 

klantentevredenheid van 80% ongeveer dezelfde omzet had. Een verhoging van de 

klantentevredenheid was dus een investering die bijna niets opleverde (Ittner en Larcker, 2003). 

De juiste targets bepalen van niet-financiële prestatiemaatstaven is wel een zeer moeilijke kwestie, 

temeer omdat het enige tijd duurt vooraleer verbeteringen in een prestatiemaatstaf tot verbeteringen in 

andere maatstaven leiden. Soms kunnen betere niet-financiële prestatiemaatstaven tot een daling van 

het financieel resultaat op korte termijn leiden. Maar een onderneming kan toch een vrij correcte 

inschatting maken van de verbeteringen in niet-financiële prestatiemaatstaven die op lange termijn tot 

een stijging van de inkomsten zullen leiden. Maar veel ondernemingen doen deze inspanningen niet en 

verkiezen verbeteringen op korte termijn boven resultaten op de lange termijn. (Ittner en Larcker, 

2003) 
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2.6.1.4 Fout meten 

 

Vaak maken ondernemingen fouten in de manier waarop een welbepaalde maatstaf gemeten wordt. Bij 

ongeveer 30% van de ondernemingen is dit een probleem.  

Veel ondernemingen maken ook de fout data te verzamelen zonder goed te weten wat ze willen meten. 

Wanneer ze dan een idee hebben van het soort analyse dat ze willen uitvoeren, zijn de data reeds 

verzameld en is het onmogelijk om die welbepaalde analyse uit te voeren. (Ittner en Larcker, 2003) 

Het is eveneens verkeerd wanneer elke business unit in de onderneming een verschillende methode 

gebruikt om iets te meten. Deze inconsistenties maken het voor het top management moeilijk om 

verbeteringen in niet-financiële prestatiemaatstaven te vergelijken tussen business units.  

Kwalitatieve maatstaven zijn echter niet eenvoudig om te meten. Vele managers hebben er moeite mee 

en velen onder hen meten liever geen maatstaven die moeilijk te bepalen zijn. Andere ondernemingen 

negeerden de maatstaven wanner er beslissingen moeten genomen worden omdat ze de resultaten van 

metingen niet vertrouwen (Ittner en Larcker, 2003). 

 

Ook Bourne et al (2002) zochten uit waarom prestatiemeetsystemen niet altijd het verhoopte succes 

hebben. Uit hun literatuuronderzoek blijkt dat er verschillende voorwaarden zijn voor het succes van 

een systeem dat niet-financiële maatstaven linkt aan financiële prestaties.  

 

Ze brachten de succesfactoren onder in verschillende categorieën:  

1. contextuele factoren,  

2. procesfactoren  

3. inhoudelijke factoren.  

 

2.6.1.5 Contextuele factoren 

 

�� De nood aan een goed ontwikkeld informatiesysteem  

�� De nood aan voldoende tijd en financiële middelen  

�� De nood aan leiderschap en wil om te veranderen  

 

2.6.1.6 Procesfactoren 

 

�� De nood aan een uitvoerbare visie en strategie  

�� Moeilijkheden bij het bepalen van de relatieve belangrijkheid van maatstaven en problemen 

bij het identificeren van de echte drivers van maatstaven kunnen een hindernis zijn 
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�� Doelstellingen die afgeleid worden uit de noden van stakeholders in plaats van doelstellingen 

die voortvloeien uit onderhandelingen zonder de focus naar de stakeholders  

�� Gebruik van de best mogelijke verbeteringsmethoden  

�� Streven naar perfectie is eerder een hinderpaal voor succes 

 

2.5.1.7 Inhoudelijke factoren 

 

�� De strategie moet gelinkt zijn aan de doelstellingen van een departement, team of werknemer  

�� Geen al te groot aantal maatstaven 

�� Het juist definiëren van de meeteenheid van de maatstaven  

�� De nood om resultaten te kwantificeren die van kwalitatieve aard zijn  

 

Bourne et al. (2002) ontdekten nog een aantal extra factoren die het succes van de implementatie van 

een prestatiemeetsysteem kunnen beïnvloeden. 

 

Twee belangrijke factoren bevorderen het succes van een implementatie. 

 

1. Commitment van het topmanagement aan het project en het feit dat de waargenomen 

voordelen van het project als een extra stimulans gezien worden om door te gaan. 

2. Het feit dat de voordelen van het project de kosten overstijgen. De mensen binnen de 

onderneming vinden het project dan de moeite waard. 

 

Er zijn ook vier belemmerende factoren (Bourne et al, 2002): 

 

1. Het project zal worden stopgezet als velen binnen de organisatie vinden dat de implementatie 

te veel moeite kost.  

2. Het gebrek aan een eenvoudige toegang tot data via IT systemen 

3. Bepaalde negatieve gevolgen die gepaard gaan met de metingen 

4. De introductie van nieuwe, andere initiatieven 

 

Er bestaat wel een ‘draaiboek’ dat men moet volgen voor een correct implementatie. Het wordt in de 

volgende paragraaf uitgelegd. 
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2.6.2 Correcte implementatie van een business model 

 

Ittner en Larcker (2003) geven een aantal stappen die een onderneming moet uitvoeren, zodat het 

gebruik van een prestatiemeetsysteem het financieel succes kan bevorderen. 

 

1. Ontwikkel een causaal model 

2. Breng alle data samen in een informatiesysteem 

3. Zet data om in informatie 

4. Verfijn continu het model  

5. Baseer uw acties op de bevindingen 

6. Bepaal het resultaat 

Deze stappen worden kort uitgelegd. 

 

2.6.2.1 Ontwikkel een causaal model 

 

Ontwikkel een causaal model, gebaseerd op de hypotheses in het strategisch plan! Zonder strategische 

duidelijkheid en concrete details gaan managers geen consensus bereiken over de belangrijkste 

determinanten van succes en over het causaal model dat gebruikt moet worden. (Ittner en Larcker, 

2003) 

 

2.6.2.2 Breng alle data samen in een informatiesysteem 

 

Veel ondernemingen verzamelen reeds informatie over niet-financiële prestatiemaatstaven. Om te 

vermijden dat er problemen ontstaan bij het samenbrengen van deze informatie, zou die best 

opgeslagen worden in een informatiesysteem. Een belangrijk nevenproces van deze stap is dat zo’n 

stap eerst voorafgegaan wordt door het duidelijk definiëren van enkele vage of dubbelzinnige 

begrippen (Ittner en Larcker, 2003). 

 

2.6.2.3 Zet data om in informatie 

 

De data kan je omzetten in informatie via verschillende statistische methodes die het model testen. 

Naast gewone statistische technieken kunnen ook een aantal typische marketing technieken gebruikt 

worden om de verwachte relaties in het model te testen. Kwalitatieve methodes zoals focus gesprekken 

kunnen gebruikt worden om de wensen van klanten, werknemers, leveranciers, investeerders en andere 

stakeholders te vergelijken met de ideeën van managers (Ittner en Larcker, 2003). 
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2.6.2.4 Verfijn continu het model 

 

Een causaal model wordt dikwijls maar één keer opgesteld. Maar resultaten zouden steeds opnieuw 

beoordeeld en geïnterpreteerd moeten worden. In een competitieve omgeving kunnen de relaties 

veranderen en kan de effectiviteit van activiteiten die vroeger cruciaal waren verminderen. Ook in 

stabiele relaties is nuttig om het model te verfijnen en de onderliggende factoren van economische 

prestaties beter te leren begrijpen.  

Een verfijning en herdefiniëring van het model mag dus nooit stoppen. Het is niet alleen nuttig om de 

drivers van bepaalde maatstaven te kennen, maar om te weten wat exact de drivers van die drivers zijn. 

Zulke inspanningen mogen nooit stoppen. (Ittner en Larcker, 2003) 

 

2.6.2.5 Baseer uw acties op de bevindingen 

 

De conclusies die uit de analyse van data getrokken worden, moeten uiteindelijk gebruikt worden voor 

het maken van beslissingen. Deze beslissingen gaan over het feit of niet-financiële variabelen 

weldegelijk de financiële resultaten verbeteren. Ondernemingen dienen de resultaten in praktijk om te 

zetten. Als ze weten welke variabelen in volgorde van belangrijkheid de financiële prestaties 

beïnvloeden, dan dienen die maatstaven ook toegepast te worden in de onderneming, bijvoorbeeld 

door evaluaties en beloningen van managers erop af te stemmen. Daarom is het ook nodig om de 

werknemers uit te leggen waarom bepaalde maatstaven het financieel succes beïnvloeden. (Ittner en 

Larcker,2003) 

 

2.6.2.6 Bepaal het resultaat 

 

In de laatste stap wordt uiteindelijk nagegaan of de acties, plannen en investeringen ook werkelijk het 

beoogde resultaat opleveren. In het onderzoek dat Ittner en Larcker (2003) voerden, bleken zeer veel 

ondernemingen deze stap over te slaan. Maar dit kan een nuttige feedback zijn. Indien het niet de 

gewenste resultaten oplevert, dan is het leerrijk om na te gaan wat er precies misloopt. Het kan leiden 

tot aanpassingen aan het model, het kan fouten tonen in de manier waarop bepaalde informatie 

verzameld wordt en het kan eventuele manipulatie van bepaalde maatstaven of van de 

informatieverzameling aantonen. (Ittner en Larcker, 2003) 

 

2.7 Besluit: 

 

Een business model is een uiterst waardevolle tool. . We bespraken drie soorten business modellen die 

niet- financiële prestatiemaatstaven linken aan financieel succes. Een adequate toepassing is echter 

nodig om de voordelen van business modellen te realiseren.
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Hoofdstuk 3 : De impact van marketing variabelen op het financieel 

resultaat 

 
3.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van marketingvariabelen die al dan niet een leading 

indicator zijn van het toekomstig financieel succes van de onderneming.  

In hoofdstuk twee (2.2.3) werd reeds vermeld hoe belangrijk marketing in de onderneming is. In 

business modellen wordt er, naast de aandacht voor alle activiteiten die verband houden met het 

maken van een product, ook aandacht geschonken aan alle activiteiten die te maken hebben met het 

verkopen van het product. Deze twee delen vormen samen het business model.  

Over de activiteiten die te maken hebben met verkopen van een product zullen we het in dit hoofdstuk 

hebben.  

Kaplan en Norton (2000) verwijzen trouwens naar marketing activiteiten in het klantenperspectief van 

hun Balanced Scorecard. Dat perspectief bepaalt namelijk hoe een organisatie zich zal differentiëren 

ten opzichte van zijn concurrenten om klanten aan te trekken, te behouden en de relaties met die 

klanten te versterken. (Kaplan en Norton, 2000) 

We bespreken eerst de impact van het globaal marketingbeleid (3.2), waarna we klantentevredenheid 

(3.3), kwaliteit (3.4) en marktaandeel (3.5) bespreken. 

 

3.2. De impact van een globaal marketingbeleid 

 

Het verband tussen marketing en financiële prestaties is zeer weinig onderzocht. De meeste 

onderzoeken gaan over de relatie tussen specifieke onderdelen van een marketingbeleid zoals 

klantentevredenheid, reclame of marktaandeel en winst. Het is echter ook interessant om een globaal 

marketingbeleid te evalueren omdat alle andere maatstaven die we verder in het hoofdstuk zullen 

bespreken allemaal een onderdeel zijn van dit marketingbeleid.  

 

Het verband tussen marketing en winst wordt duidelijk uitgelegd in de tekst van Srinivastra et al. 

(1998). Dit is echter één van de weinige teksten die dit onderwerp behandelt. Er werd in het verleden 

weinig aandacht geschonken aan het globaal marketingbeleid, eerder aan enkele specifieke 

maatstaven. Zij geven hiervoor een reden: zij wijzen namelijk op de verschillende denkwijze die 

marketeers en management accountants hadden. Terwijl marketeers een product vooral succesvol 

willen lanceren naar de markt, denken accountants in de eerste plaats aan de return en de waarde van 

het aandeel. 
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De laatste jaren is dit beeld echter aan het veranderen. Marketeers denken stilaan meer aan de waarde 

van het aandeel wanneer ze een beleid uitstippelen en ook in accounting wordt er meer aandacht 

geschonken aan niet-financiële maatstaven om financiële prestaties te bereiken, zoals in de balanced 

scorecard.(Srinivastra et al., 1998)  

 

Marketeers creëren en benutten immateriële activa zoals marktaandeel, klantentevredenheid etc. De 

waarde van immateriële activa kan men echter niet eenduidig vaststellen. Toch kunnen ze een 

substantiële bijdrage leveren tot het financieel succes (Srinivastra et al., 1998). In deze paragraaf wordt 

dit kort vermeld. Maar eerst wordt uitgelegd wat er precies bedoeld wordt met marketing activa en 

later wordt hun bijdrage tot financieel succes uitgelegd.  

 

3.2.1. Definitie marketing activa 

 

Deze activa bevinden zich niet volledig binnen de firma, zijn grotendeels immaterieel en worden niet 

vermeld op de balans. Er zijn twee soorten activa waarop een marketingbeleid invloed uitoefent, 

namelijk relationele en intellectuele activa. (Srinivastra et al., 1998) 

 

Relationele activa zijn het resultaat van de relatie tussen de firma en haar externe stakeholders, zoals 

distributeurs, klanten, strategische partners, drukgroepen en de overheid. Voorbeelden zijn de waarde 

van het merk en de waarde van het distributiekanaal. (Srinivastra et al., 1998, pp. 5) 

Intellectuele activa bestaan uit kennis die de onderneming vergaart in verband met haar omgeving. Dit 

kan kennis zijn van de markt, de klanten, concurrenten, distributeurs, leveranciers, drukgroepen en de 

overheid. Deze kennis bestaat uit feiten, maar ook uit percepties, assumpties en ideeën. (Srinivastra et 

al., 1998, pp. 5) 

 

Srinivastra et al. (1998) is er dus net als Neely et al.(2001) in de performance prism van overtuigd dat 

stakeholders een bijdrage leveren aan het succes van de onderneming. 

 

3.2.2. Bijdrage van marketing activa aan het succes van een onderneming 

 

Deze activa hebben volgens Srinivastra et al. (1998) verschillende eigenschappen die ervoor zorgen 

dat ze een substantiële bijdrage leveren tot het financieel succes van ondernemingen. 

 

1. Ze zorgen voor lagere kosten. Superieure relaties en kennis van klanten en distributiekanalen 

zorgen voor lagere verkoop- en servicekosten. 

2. Ze verantwoorden een hogere prijs. Mensen zijn bereid meer te betalen voor een merk dat 

meer aanzien heeft of kwalitatief beter is. 
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3. Ze veroorzaken competitieve barrières. Klantentrouw en hoge switching kosten vermijden het 

overlopen naar concurrenten. 

4. Door deze activa worden andere activa bruikbaarder en waardevoller. Tevreden klanten zullen 

bijvoorbeeld makkelijker inspelen op marketingacties zoals promoties. Kennis over de wensen 

van de klant zorgt ervoor dat het eenvoudiger is om producten te ontwerpen die voldoen aan 

die eisen van de klant. 

5. Ze creëren belangrijke opties. Een goede merknaam zorgt ervoor dat het minder risicovol is 

om het aantal producten uit te breiden of iets nieuws te lanceren. 

6. Een firma heeft een waardevol concurrentievoordeel als ze hen in het bezit heeft. Vier 

eigenschappen zijn hiervoor verantwoordelijk. Deze assets zijn converteerbaar, zeldzaam, 

moeilijk te imiteren en moeilijk te substitueren.  

- Ze zijn converteerbaar. Kennis over bijvoorbeeld de wensen van de klanten kan 

gebruikt worden om producten te ontwerpen die beter aan die wensen voldoen. Een 

goede relatie met bijvoorbeeld de eindconsument kan distributeurs overtuigen om uw 

product in uw rekken op te nemen. 

- Ze zijn zeldzaam en soms zelfs uniek. Niet elke firma heeft evenveel of dezelfde 

kennis over klanten en producten en elke firma heeft een andere relatie met haar 

klanten, leveranciers of distributeurs. 

- Ze zijn moeilijk te imiteren. Relationele en intellectuele activa zijn zeer moeilijk te 

imiteren. Als men die van zijn concurrenten wil kopiëren, zijn er hoge investeringen 

nodig in marketing, verkoop, service en personeelsbeleid nodig zonder veel garanties 

op succes. 

- Ze zijn moeilijk te substitueren. Als een firma uitblinkt in haar kennis over haar 

klanten, dan kan een concurrent dit proberen te substitueren door een andere vorm van 

kennis, zoals bijvoorbeeld technologische kennis, om succesvol te zijn. Een 

evenwaardige substitutie is echter zeer moeilijk omdat de firma met veel kennis over 

de wensen van de klanten haar producten beter kan aanpassen aan die wensen.  

 

In de volgende paragrafen onderzoeken we drie marketinggerelateerde maatstaven die al dan niet een 

invloed hebben op het toekomstig financieel resultaat van de onderneming. Deze zijn 

klantentevredenheid, marktaandeel en kwaliteit. 

 

3.3. De impact van klantentevredenheid op het financieel resultaat  

 

In vele business modellen wordt er aandacht geschonken aan klanten en hun tevredenheid. Kaplan en 

Norton (1992) beschouwen klanten als een van hun vier perspectieven in de Balanced Scorecard 

(2.3.3.2). In de performance prism (2.4) benadrukken Neely et al (2001) het belang van alle 
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stakeholders in de organisatie. Ze wijzen enerzijds op de bijdrage van een stakeholder – in dit geval 

klant- aan het succes van een onderneming, maar benadrukken anderzijds ook de plicht die de 

onderneming heeft om de tevredenheid van de stakeholders te bevorderen, dus ook de tevredenheid 

van de klanten. De Service-profit chain (Heskett et al., 1994) uit 2.5 en de Employee- customer- profit 

chain van Sears (Rucci et al., 1998), besproken in 2.2.2.1, hechten enorm veel belang aan 

klantentevredenheid en is in hun business model cruciaal om financieel resultaat te behalen.  

 

Omdat vele modellen en bedrijven dit als een leading indicator beschouwen voor toekomstig 

financieel succes, is het nuttig deze relatie eens van dichtbij te bekijken. 

De impact van klantentevredenheid op winst kan apart beschouwd worden, maar men kan ook de 

impact van klantentevredenheid gekoppeld aan werknemerstevredenheid op winst onderzoeken. In dit 

hoofdstuk onderzoeken we de impact van klantentevredenheid op winst zonder met 

werknemerstevredenheid rekening te houden. De impact van klanten- en werknemerstevredenheid op 

winst wordt behandeld in het hoofdstuk over HR Beleid (4.4.3).  

 

Alvorens we de impact van klantentevredenheid te bekijken, is het echter nuttig om te weten wat 

klantentevredenheid precies inhoudt. 

 

3.3.1 Definitie van klantentevredenheid 

 

Als men klantentevredenheid wil definiëren kan men dit vanuit twee perspectieven bekijken. Een 

transactiespecifiek perspectief en een cumulatief perspectief.(Anderson et al, 1994) 

Volgens het transactiespecifiek perspectief wordt klantentevredenheid omschreven als de evaluatie die 

de klant maakt over het product of service nadat hij het specifieke product heeft gekozen. (Anderson et 

al, 1994, pp. 54) 

Volgens het cumulatief perspectief is klantentevredenheid de totale evaluatie die de klant maakt over 

de aankoop en consumptie van een product of dienst gedurende de tijd. (Anderson et al, 1994, pp. 54) 

Terwijl men bij het transactiespecifiek perspectief belang hecht aan de tevredenheid van een specifiek 

product of dienst na aankoop, is het cumulatief perspectief een algemene indicator van de tevredenheid 

in de tijd en is het daardoor ook een indicator van de prestaties van het verleden, het heden en de 

toekomst. Daardoor hanteren Anderson et al. (1994) de definitie volgens het cumulatief perspectief, 

net zoals wij dat zullen doen.  

 

3.3.2 Klantentevredenheid als leading indicator 

 

Bijna alle onderzoekers stellen vast dat klantentevredenheid een positieve invloed heeft op het 

financieel resultaat van een onderneming. We bespreken vijf artikels in verband met de relatie tussen 
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klantentevredenheid en financieel succes. Het eerste werd door Fornell (1992) gepubliceerd. We 

vermelden ook twee artikels van Anderson et al., één artikel uit 1994 en één uit 1997. Daarna 

bespreken we een onderzoek van Ittner en Larcker (1998b). Als laatste geven we ook nog enkele 

resultaten uit een studie van Banker et al. (2000). 

 

Fornell (1992) wijst op verschillende voordelen van klantentevredenheid. 

�� Tevreden klanten zullen minder snel een product van de concurrent kopen en het wordt 

daardoor ook duurder en moeilijker voor de concurrent om een klant weg te halen. Tevreden 

klanten willen niet switchen! 

�� Het is mogelijk om een hogere prijs te vragen.  

 

Klantentevredenheid is volgens Fornell (1992) een indicatie van de gepercipieerde kwaliteit bij de 

klant. Veranderingen in klantentevredenheid zijn gevolgen van in het verleden genomen beslissingen 

over de kwaliteit van een product en zullen zich vertalen in de winstcijfers.(Fornell, 1992) 

  

Ook Anderson et al.( 1994) komen tot gelijkaardige bevindingen, namelijk dat klantentevredenheid 

weldegelijk een leading indicator is van financieel succes. In hun literatuurstudie ontdekten ze veel 

onderzoeken die dit bevestigen.  

�� Klantentevredenheid verlaagt de prijselasticiteit. Tevreden klanten zijn bereid meer te betalen 

voor een product en zullen minder snel afhaken als het product duurder wordt.  

�� Hoge klantentevredenheid zorgt voor een lagere toekomstige transactiekost met bestaande 

klanten. Tevreden klanten zijn ook geneigd zijn om frequenter en in grotere volumes te kopen.  

�� Tevreden klanten zullen dit aan kennissen vertellen en dat kan nieuwe klanten aantrekken.  

�� Firma’s met tevreden klanten hebben minder kosten om producten te herstellen, vervangen of 

om klachten te behandelen.  

 

Volgens Anderson et al. (1994) is de huidige klantentevredenheid hoofdzakelijk een functie van de 

huidige kwaliteit en de klantentevredenheid uit het verleden.  

De huidige kwaliteit heeft echter de meeste impact. Dit wijst erop dat de huidige ervaring sterker 

doorweegt dan ervaringen in het verleden of in de toekomst.  

Tevredenheid uit het verleden heeft ook een significante impact.  

De verwachtingen over hoe het product in de toekomst zal presteren zijn als laatste eveneens 

significant, maar het effect is slechts een vierde, vergeleken met ervaringen uit het verleden.  

De impact van klantentevredenheid meten Anderson et al. (1994) via return on investment. Een hogere 

klantentevredenheid zorgt voor hogere economische returns.  
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Het onmiddellijke effect van klantentevredenheid is het grootste, maar dit effect is van vrij korte duur. 

Klantentevredenheid heeft echter ook op lange termijn een effect op ROI. Dit effect is kleiner, maar 

wel significant. Klantentevredenheid kan dus winst op lange termijn kan garanderen. 

Ze stellen echter wel vast dat klantentevredenheid niet altijd voor economische returns zorgt. Kosten 

voor klantentevredenheid leveren niet in alle omstandigheden meer winst op. Men boekt de meeste 

winst als er nog veel defecten zijn aan de producten. Hoe hoger de betrouwbaarheid van de producten, 

hoe dichter men bij het punt komt dat de kosten groter zijn dan de winst.  

 

Ook Anderson et al. (1997) onderzochten de impact van klantentevredenheid, maar zij gaan naast de 

directe invloed van klantentevredenheid op return on investment ook de impact na van productiviteit 

op ROI en de gezamenlijke impact van klantentevredenheid en productiviteit op ROI na.  

Uit hun onderzoek blijkt dat zowel klantentevredenheid als productiviteit afzonderlijk een positieve 

impact hadden op ROI. De associatie tussen klantentevredenheid en ROI is wel twee maal zo sterk als 

de associatie tussen productiviteit en ROI.  

 

Wanneer ze de resultaten van de gezamenlijke impact van zowel klantentevredenheid als productiviteit 

op ROI nagaan, merken ze verschillen tussen goederen en diensten op. Volgens Anderson et al. (1997) 

is er bij diensten een trade-off tussen de verbeteringen in productiviteit en de verbeteringen in 

klantentevredenheid. Wanneer klanten customization wensen, omdat ze de keuze tussen verschillende 

types en kenmerken van het product verkiezen en persoonlijke service belangrijk vinden, gaat een 

stijging van de productiviteit niet samen met een stijging van de klantentevredenheid en ontstaat er een 

conflict of trade-off. Deze komt over het algemeen voor bij diensten en weinig bij goederen.  

 

In deze alinea worden enkele bevindingen van Ittner en Larcker (1998b) besproken over de impact van 

klantentevredenheid op het financieel resultaat. 

Zij stellen vast dat klantentevredenheid een impact heeft op het aankoopgedrag.  

�� Klantentevredenheid stimuleert de klantentrouw. 

�� Tevreden klanten kopen meer, de gekochte hoeveelheid stijgt met de tevredenheid. 

De verklaringskracht is echter niet enorm hoog. Dit geeft aan dat klantentevredenheid slechts één van 

de variabelen is die in de onderzochte sector, de telecommunicatie- industrie, een rol speelt bij de 

aankoopbeslissing.  

Daarna onderzochten ze de link tussen klantentevredenheid en de financiële prestaties van een 

onderneming. In hun studie onderzochten ze 73 banken. Daaruit blijkt dat klantentevredenheid een 

impact heeft op de financiële prestaties van de onderneming, zodat Ittner en Larcker (1998b) ervan 

overtuigd zijn dat klantentevredenheid een leading indicator is. De financiële prestaties stijgen, omdat 

het aantal klanten stijgt.  

 



Hoofdstuk 3: De impact van marketing variabelen op het financieel resultaat 

48 

Het onderzoek van Ittner en Larcker (1998b) toont ook aan dat de aandelenmarkt rekening houdt met 

klantentevredenheid, maar dat boekwaarden slechts in zeer beperkte mate een indicatie geven van de 

klantentevredenheid.  

 

Als laatste bespreken we een onderzoek van Banker et al. (2000). Zij onderzochten de impact van een 

beloningssysteem in een hotelketen waarin aandacht geschonken werd aan klantentevredenheid. Zij 

concluderen dat het beloningssysteem een impact had op de klantentevredenheid, maar dat de 

klantentevredenheid in dit onderzoek ook significant geassocieerd was met toekomstig financieel 

succes. De toekomstige omzet is namelijk hoger. De kosten zijn echter niet significant verschillend. 

Via hun analyse steunen ze de visie dat klantentevredenheid geassocieerd is met financieel succes op 

lange termijn, eerder dan met financieel succes op korte termijn.  

 

We kunnen besluiten dat klantentevredenheid volgens de meeste onderzoeken een onmiskenbare 

invloed heeft op het lange termijn financieel succes van een onderneming.  

Klantentevredenheid is een leading indicator omdat de resultaten van klantentevredenheid zich ook op 

lange termijn vertalen in financieel succes. (Anderson et al. 1994) 

 

In het hoofdstuk 4 (4.4.3) wordt de impact van klantentevredenheid gepaard met 

werknemerstevredenheid onderzocht. Daar wordt uitgelegd dat de combinatie van klantentevredenheid 

en werknemerstevredenheid eveneens voor financieel succes kan zorgen. Deze stelling werd echter in 

het vorige hoofdstuk (2.5) al eens aangehaald toen we de service-profit chain bespraken. Ook in dat 

business model wordt de nadruk gelegd op de relatie tussen werknemerstevredenheid, 

klantentevredenheid en winst.  

 

In de volgende paragraaf gaan we dieper in op de belangrijkste determinant van klantentevredenheid: 

kwaliteit. Anderson et al. (1994) stellen namelijk vast dat klantentevredenheid voor het grootste deel 

bepaald wordt door de kwaliteit van het product of de service. 

 

3.4. De impact van kwaliteit op financieel resultaat 

 

In deze paragraaf gaan we iets meer zeggen over de impact van kwaliteit van de producten en 

diensten. We bespreken dit in het hoofdstuk over marketingvariabelen. We merken namelijk uit de 

analyse van klantentevredenheid, dat de kwaliteit van de producten sterk verbonden is met de 

tevredenheid van de klant. Het is daarom aangewezen om dit nu te behandelen omdat de klant er zeer 

veel belang aan hecht. Om de kwaliteit te verbeteren zijn er echter processen en functies nodig die een 

continue verbetering garanderen. Men mag dus niet uit het oog verliezen dat kwaliteitsverbeteringen 
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onmogelijk zijn zonder goed werkende interne processen waarbij de kwaliteit en de klant centraal 

staan. 

 

Ook in business modellen wordt het belang van kwaliteit niet uit het oog verloren. Met name de 

Balanced Scorecard schenkt er aandacht aan in het klantenperspectief (2.3.3.2). Als de onderneming 

haar klanten wil aantrekken of behouden, is er nood aan kwaliteit, ongeacht de gekozen manier om 

zich te differentiëren. (Kaplan en Norton, 2000) 

�� Indien de onderneming kiest voor operationele efficiëntie is er nood aan kwalitatieve 

producten die worden aangeboden tegen competitieve prijzen en op een snelle manier kunnen 

geleverd worden.  

�� Wanneer ze opteert voor een vertrouwensrelatie met haar klanten, moet ze de kwaliteit van de 

relaties met haar klanten benadrukken, inclusief de exceptionele service en de volledigheid 

van de aangeboden oplossingen. 

�� Indien de onderneming productleiderschap nastreeft, dan dient ze zich toe te leggen op: de 

kwaliteit van de functies en kenmerken en de kwaliteit bij de algemene prestaties van het 

product. 

In het perspectief van de interne processen, wordt er dan vermeldt hoe en met welke middelen ze haar 

klanten zal bereiken.(Kaplan en Norton, 2000) 

 

Eerst en vooral gaan we bekijken wat er precies met kwaliteit bedoeld wordt. 

 

3.4.1.Definitie van kwaliteit  

 

Van kwaliteit bestaan er verschillende definities. Een globale omschrijving kan er echter niet gegeven 

worden. Maar de laatste jaren wordt kwaliteit vooral omschreven als het bereiken of overtreffen van 

de verwachtingen van de consument (Reeves en Bednar, 1994, pp. 423). Daar de consument centraal 

staat, behandelen we kwaliteit in dit hoofdstuk. 

 

Najar en Rajan (2001) betreuren echter het feit dat kwaliteit de laatste jaren alleen vanuit het 

perspectief van de klant gedefinieerd wordt. Zij pleiten voor kwaliteitsmaatstaven die zowel 

betrekking hebben op de klant als op de onderneming. 

 

De laatste jaren wordt er ook steeds meer over TQM, namelijk ‘total quality management’ gesproken. 

Dit begrip wordt dikwijls besproken in de literatuur, maar een globale definitie is niet te vinden. Er is 

weinig overeenstemming over wat TQM juist inhoudt. Velen beschouwen TQM echter als een 

management systeem (Hellsten en Klefsjo, 2000). Dit is de visie die we in deze scriptie zullen volgen. 
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TQM is een management systeem dat continue verbetering van de kwaliteit wil bereiken met als doel: 

klantentevredenheid en een vermindering van de kosten. (Fazel, 2003, pp. 59) 

 

3.4.2 Verband tussen kwaliteit en financieel resultaat  

 

In de vorige paragraaf werd al vermeld dat klantentevredenheid tot hogere winst kan leiden en dat 

kwaliteit een sterke invloed heeft op klantentevredenheid. In deze paragraaf bespreken we enkele 

onderzoeken die sterk gericht zijn op de link tussen kwaliteit en winstgevendheid, maar men zal 

merken dat de auteurs dikwijls vermelden naar de invloed op klantentevredenheid, wat nog maar eens 

aangeeft dat er een verband is tussen beide factoren. Om de impact van kwaliteit op winst beter uit te 

leggen bespreken we een aantal artikels die dit thema onderzochten. We bespreken vijf artikels die elk 

een facet van de link tussen kwaliteit en winstgevendheid in beeld brengen: kwaliteit als competitief 

voordeel (3.4.2.1), het verband tussen het ontbreken van defecten en de winst van een onderneming 

(3.4.2.2), de ‘profit impact tree’ (3.4.2.3), de impact van TQM op het financieel resultaat (3.4.2.4) en 

de impact van zowel klantgerichte als ondernemingsgerichte kwaliteitsmaatstaven (3.4.2.5). 

 

3.4.2.1 Kwaliteit als competitief voordeel 

In het eerste onderzoek stellen Kroll et al. (1999) vast dat een goede kwaliteit een competitief voordeel 

is, dat leidt tot stijgende inkomsten en een grotere stabiliteit van de inkomsten. 

 

�� Wanneer mensen tevreden zijn over de kwaliteit van de producten, zijn ze trouw aan de 

onderneming. Mensen die gehecht zijn aan het product zullen minder snel afhaken wanneer er 

een prijsverhoging is. Het is ook minder duur om klantentrouw te stimuleren bij tevreden 

klanten, dan om nieuwe klanten aan te trekken. Verder stellen Kroll et al. (1999) ook vast dat 

de kwaliteit van producten positief geassocieerd is met het marktaandeel. Zoals we net 

vermeldden blijven bestaande klanten bij de onderneming. Verder zijn potentiële kopers 

eerder geneigd om producten te kopen die goed zijn van kwaliteit zodat de onderneming haar 

marktaandeel kan uitbreiden. Dankzij een groter marktaandeel kan de onderneming 

schaaleffecten benutten.  

�� Een groter marktaandeel gaat volgens Kroll et al (1999) dus gepaard met lagere kosten, toch 

konden ze geen significant verband vinden tussen het marktaandeel en de winstgevendheid 

omdat er ook nicheproducenten bestaan. Deze producenten fixeren zich op een welbepaald 

segment dat ze oplossingen op maat aanbieden tegen een iets hogere kost- en verkoopprijs. 

Deze aanbieders hebben geen groot marktaandeel, maar kunnen toch zeer winstgevend zijn.  
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3.4.2.2. Winst dankzij het ontbreken van defecten 

 

Het tweede onderzoek dat we zullen bespreken werd gepubliceerd door Reichheld en Sasser (1990). 

Zij onderzochten de impact van kwaliteit, meer bepaald van het ontbreken van defecten op de winst 

van dienstenondernemingen. Zij stellen vast dat er een sterk verband is tussen de kwaliteit en de winst 

van een dienstenonderneming. 

 

Productieondernemingen ontdekten in de jaren ’80 dat kwaliteit geen marketing slogan, maar een 

winstgevende manier is om aan business te doen. Het vermijdt kosten die te maken hebben met afval, 

herstellingen en stilstand van machines. Ook in de service-industrie begon men de nadelen van slechte 

kwaliteit te merken.  

Hier vertalen kwaliteitsfouten zich in het vertrek van bestaande klanten. Deze kwaliteitsfouten kunnen 

een verregaand gevolg hebben op de winst, sterker dan schaaleffecten en marktaandeel. De winst van 

een onderneming stijgt met 100% wanneer ze 5% meer klanten kan behouden.(Reichheld en Sasser, 

1990) 

 

Er zijn vier hoofdredenen die de onderneming aanzetten tot het bevorderen van langdurige relaties met 

trouwe klanten. 

1.Hoe langer de relatie met een bepaalde klant duurt, hoe winstgevender hij voor de 

onderneming wordt. 

2.Verder zijn trouwe klanten goedkope klanten voor de onderneming. 

3.Ondernemingen met loyale klanten kunnen ook meer aanrekenen voor hun producten of 

diensten. Ze zijn namelijk bereid die hogere prijs te betalen. 

4.Als laatste zijn de aanprijzingen van trouwe klanten ook een vorm van reclame voor de 

onderneming.  

Het relatieve belang van deze vier factoren varieert per sector maar het eindresultaat is bij alle 

ondernemingen gelijk, namelijk dat een lange termijn relatie met de klant financieel voordeel oplevert 

(Reichheld en S asser, 1990). 

 

Om het exacte financiële voordeel van het ontbreken van defecten te berekenen, is het belangrijk om 

rekening te houden met alle inkomstenstromen. Zo kan men ook het exacte voordeel van een verlaging 

van het aantal kwaliteitsfouten berekenen. (Reichheld en Sasser, 1990) 

 

Wanneer men de kwaliteit wil verbeteren, is het echter belangrijk te weten waarom klanten ontevreden 

waren. De onderneming moet de gewezen klanten daarom opsporen en de reden van hun vertrek 

nagaan. Dit geeft de onderneming inzicht in wat er fout gaat en wat er precies kan verbeterd worden. 
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Zo kan men ook nagaan welke kwaliteitsverbeteringen de winst zullen bevorderen en welke niet. 

(Reichheld en Sasser, 1990) 

 

Om de kwaliteit te verbeteren is het cruciaal om werknemers het belang ervan bij te brengen. Iedere 

werknemer moet de doelstelling beseffen: het vermijden van elk defect. Ze moeten beseffen wat een 

goede kwaliteit oplevert. Dit kan via de missie of doelstelling van de onderneming.  

Werknemers horen trainingen te krijgen waarin zowel het belang van klantentrouw als mogelijke 

redenen voor het verlaten van de onderneming uitgelegd worden. Dit zorgt voor meer tevredenheid bij 

de klanten en ook werknemers zijn enthousiast. Ook managers dienen in sessies de redenen van het 

vertrek van klanten beter te leren kennen. (Reichheld en Sasser, 1990)  

Men moet werknemers ook goed op de hoogte brengen van de manier waarop de analyse van defecten 

gebeurt, hoe informatie wordt verzameld, naar welke personen ze klachten kunnen doorspelen en 

welke acties ze kunnen ondernemen om klachten te verhelpen. (Reichheld en Sasser, 1990)  

Werknemers zijn ook meer gemotiveerd wanneer ze financiële stimulansen krijgen om het aantal 

kwaliteitsfouten te verminderen. Als iedereen binnen de onderneming de doelstelling heeft om klanten 

te behouden en wanneer werknemers er ook voor worden beloond, creëert men een positieve 

atmosfeer. Niet alleen klanten, maar ook werknemers willen dan bij de onderneming blijven. 

(Reichheld en Sasser, 1990) 

 

Dit onderzoek toont aan dat service ondernemingen verbeteringen in de kwaliteit kunnen realiseren die 

een grote invloed hebben op de winst. Het is wel belangrijk om de kwaliteitsfouten te meten en de 

exacte invloed van een verbetering van de kwaliteit na te gaan op de winst. Het is daarom nodig om de 

klachten van ontevreden klanten te leren kennen en ze te begrijpen. Als laatste moeten we opmerken 

dat werknemers een cruciale rol spelen in de vermindering van het aantal defecten. 

 

3.4.2.3 De ‘Profit impact tree’ 

 

Het volgende onderzoek gaat ook over het oplossen van kwaliteitsfouten binnen de onderneming. Rust 

et al. (1992) onderzochten in een hotelketen het verband tussen tevredenheid, aankoopintenties, winst 

en het omgaan met klachten. Ze ontwikkelden een model om de link met de financiële prestaties van 

een onderneming te leggen. Dit model geeft een meer uitgebreide analyse dan het vorige model, dat 

alleen betrekking had op het vermijden van defecten. Dit wordt hier eveneens behandeld, maar er 

wordt ook gewezen op de effecten van het oplossen van defecten.  

 

Om alle aspecten van klachtenmanagement te belichten en de impact ervan op het financieel succes te 

bepalen, gebruikte hij een eenvoudige grafische methode, namelijk de ‘profit impact tree’. Deze wordt 

voorgesteld door figuur 5. 
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Figuur 5 : De ‘problem impact tree’ 

(Rust et al. , 1992, pp. 42-43) 

 
In deze figuur zijn de mogelijkheden ten aanzien van klachten zichtbaar. Ook de cijfers hebben een 

belangrijke betekenis. De cijfers die eerst vermeld worden, geven weer hoeveel procent van alle 

klanten zich in elk segment bevindt. Daarna gaat men voor elke groep de klantentevredenheid 

bekijken. Dit wordt ernaast weergegeven. Als laatste worden de aankoopintenties getoond. 

 

Als je de tevredenheidscijfers bekijkt, merk je dat klanten die een probleem hadden dat werd opgelost, 

bijna even hoog scoren qua klantentevredenheid als klanten die geen klacht hadden. Deze 

tevredenheid is groter dan de tevredenheid van klanten die hun klacht niet melden. De onderneming 

heeft er dus belang bij om die klachten te weten te komen. Ze kan zo de tevredenheid van de klanten 

met een klacht verhogen en verhinderen dat deze klachten zich in de toekomst nog zullen voordoen. 

Daarom worden er in de kamers kaartjes gelegd die de klant aanzetten om opmerkingen te melden. 

Aan de andere kant zie je ook dat een klacht die niet wordt opgelost catastrofaal is voor de hotelketen, 

want slechts 50 % is tevreden of zeer tevreden.  

 

Om de exacte winst te berekenen die je bereikt als er klachten behandeld worden, is het noodzakelijk 

om na te gaan of de klanten wel degelijk terug zullen komen. Ondernemingen kunnen dit te weten 
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komen via hun klantenbestand in de database. Als ze dit klantenbestand niet hebben, kunnen ze peilen 

naar de intenties tot heraankoop. Deze intenties zie je in figuur 5 als laatste. Het is wel belangrijk om 

te vertellen dat aankoopintenties niet noodzakelijk het werkelijke gedrag van de klant weergeven, 

maar het geeft wel een duidelijk beeld van de strategische effecten van klachtenbehandeling 

 

Op die manier wordt het gemakkelijk voor de onderneming om de waarde van klachtenbehandeling te 

meten, via een eenvoudige rekensom. Als we aannemen dat de waarde van een terugkerende klant 

200$ is, dan is de waarde van een klant met een opgelost probleem $180 (0.90* $200). Als we daar de 

waarde van een klant met een niet opgelost probleem van aftrekken ( $120= $200*0.60) vindt men dat 

een opgelost probleem $60 oplevert. Dit bedrag is aanzienlijk, zodat het hoger zal zijn dan de kosten 

die nodig zijn om het probleem op te lossen, zonder dat de waarde van de mondelinge reclame van de 

klant aan zijn kennissen meerekent wordt.  

Daarnaast kan ook de waarde van het vermijden van klachten berekend worden. In dit geval is dit $30. 

Dit bedrag wordt bepaald door de waarde van een klant zonder een probleem ( $190= 0.95* $200) te 

vergelijken met de waarde van een klant met een probleem. Dit is $160. Dit is het gewogen 

gemiddelde van alle klanten met klachten ongeacht het feit of ze gemeld of opgelost worden (0.5*160 

+0.35* 180+0.15* 120).Die gewichten bereken je door de figuur te analyseren. Van alle personen met 

klachten, meldt de helft de klacht niet. De andere 50% doet dit wel. Voor 70% van de klanten die een 

klacht melden, kan er een oplossing worden gevonden, voor 30% onder hen niet. 

De laatste maatstaf die kan berekenend worden geeft weer wat het voor de onderneming oplevert 

wanneer een klant een klacht die kan worden opgelost rapporteert. Deze waarde is in dit geval $20 

(0.90* $200- 0.80* $200). Dit is het verschil in aankoopintentie tussen een klant die zijn klacht niet 

meldt en de aankoopintentie bij klanten met een probleem dat werd opgelost. Als een probleem 

gemakkelijk kan worden opgelost, is het dus zeer waardevol de klant aan te sporen zijn klachten te 

melden. (Reichheld en Sasser, 1990) 

De ‘Problem impact tree’ is waardevol omdat het kan gebruikt worden als gids bij strategische 

beslissingen. Zo kan men de effecten berekenen van het vermijden van problemen, van klanten die 

problemen rapporteren en van het oplossen van gerapporteerde problemen. Elke component kan zo 

apart gemanaged worden. Als men de kennis over de kwaliteit, de klantentevredenheid en de 

heraankopen combineert, kan men actiedomeinen vastleggen. Het is mogelijk dat verschillende 

industrieën, verschillende ondernemingen binnen dezelfde industrie en zelfs verschillende business 

units van dezelfde onderneming andere patronen vertonen, zodat de winstgevendheid van bepaalde 

stappen niet overal dezelfde is. (Reichheld en Sasser, 1990) 

Op deze manier leert men ook welke uitgaven om klachten te vermijden, op te lossen en om mensen 

aan te zetten klachten te rapporteren verantwoord zijn, wanneer een kost niet meer wordt 

terugverdiend en hoeveel elke klant oplevert.  
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Men kan het systeem toepassen om verschillende afdelingen van een onderneming, zoals een 

hotelketen, te evalueren, om de evolutie in de tijd te bekijken en om bepaalde experimenten op het 

gebied van kwaliteit te beoordelen. Men kan het eveneens integreren in de evaluatie en beloning van 

business unit managers. De voordelen van een dergelijk beleid vertalen zich in een hogere waarde van 

de klant, een hoger marktaandeel en een beter financieel resultaat. (Reichheld en Sasser, 1990) 

 

We kunnen besluiten dat Rust et al. (1992) veel belang hechten aan kwaliteit in de zin van het 

vermijden en omgaan met klachten. Ze ontwikkelden een raamwerk dat inzicht geeft in de financiële 

voordelen van het verminderen van klachten. Dit raamwerk werd geïllustreerd via een voorbeeld uit de 

dienstensector, maar kan evenzeer in de industrie toegepast worden. Kwaliteit is ook volgens hen een 

belangrijke voorloper van klantentevredenheid en het heeft een grote impact op de winstgevendheid. 

 

3.4.2.4 De impact van TQM op het financieel resultaat 

 

Wanneer we kwaliteit vermelden is het onontbeerlijk om ook TQM te behandelen, daar dit zowel in de 

literatuur als de praktijk een dikwijls gebruikte term is. 

 

TQM blijkt een positieve impact te hebben op het financieel resultaat. Wanneer Hendricks en Singhal 

(1997) winnaars van kwaliteits awards onder de loep nemen, merken zij dat de omzetstijging en het 

operationeel resultaat hoger is dan bij andere fima’s. Ze kunnen ook hun kosten beter onder controle 

houden.  

 

Ook Douglas en Judge (2001) hebben een positieve kijk op TQM. Ondernemingen die TQM toepassen 

hebben een competitief voordeel. Het is wel belangrijk dat de organisatiestructuur TQM ondersteunt.  

 

We sluiten dit deel af met een onderzoek van Sterman et al. (1997), die besluiten dat TQM op de lange 

termijn zorgt voor een stijging van de productiviteit, de kwaliteit en een daling van de kosten. Op 

korte termijn kan het echter in sommige gevallen tot een overmatige capaciteit, financiële spanning en 

een dreiging tot afslanking van het personeel leiden, wat slecht is voor het engagement van 

personeelsleden ten aanzien van TQM. Ze benadrukken wel dat TQM geïntegreerd moet zijn in de 

strategie en het human resource beleid. 

 

3.4.2.5. De impact van financiële versus operationele maatstaven 

 

Het laatste onderzoek dat we zullen bespreken werd door Nagar en Rajan (2001) gepubliceerd en geeft 

een volledige kijk op kwaliteit als leading indicator van toekomstige omzet. Zij onderzochten de 

impact van kwaliteit in een toeleverancier van verschillende bedrijven in sectoren zoals de 
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automobielsector en de elektronicasector. Zoals we verteld hadden in 3.4.1, pleiten zij voor 

kwaliteitsmaatstaven die zowel betrekking hebben op de klant als op de onderneming. Dit is 

tegengesteld aan de huidige visie die stelt dat kwaliteit vooral klantgericht is.  

Ze onderzochten ook de impact van zowel financiële als operationele kwaliteitsmaatstaven. 

In hun onderzoek bestudeerden ze drie kwaliteitsmaatstaven:  

a) kosten om de klant een nieuw of hersteld product te bezorgen 

b) percentage defecte producten 

c) stiptheid van leveringen 

De eerste kwaliteitsmaatstaf is de enige die financieel van aard is. Hij is echter ook de enige 

klantgerichte maatstaf. De twee laatste zijn niet- financiële, operationele maatstaven.  

 

Nagar en Rajan (2001) ontdekten dat zowel de financiële als de niet-financiële maatstaven een invloed 

hebben op de toekomstige omzet. Terwijl de niet-financiële kwaliteitsmaatstaven: percentage defecte 

producten en stiptheid van leveringen een impact hebben op de verkopen in het volgende kwartaal, 

hebben de financiële kwaliteitsmaatstaven zoals de herstellingskosten een invloed op de verkopen 

twee of drie kwartalen later.  

Volgens hen hebben operationele kwaliteitsmaatstaven een snelle een impact op verkoop, omdat 

klanten snel switchen als ze merken dat het product niet de kwaliteit heeft die ze verwachtten. Klanten 

kunnen herstellingen eisen, maar indien ze ontevreden zijn over de service kunnen ze ook opteren voor 

de verandering van leverancier en geen bestellingen meer plaatsten. Deze gebreken zorgen dus voor 

een vrij abrupt einde van de relatie met de klant. 

De impact van kwaliteitskosten is pas later voelbaar. Indien klanten opteren om het product eerst te 

laten herstellen, duurt het nog een tijdje vooraleer de klant zich een beeld kan vormen van het 

aangepaste product en van de service die geboden werd om het product te vervangen of te herstellen. 

Pas dan maakt hij de beslissing om al dan niet bij de klant te blijven.(Nagar en Rajan, 2001) 

 

Aan de hand van deze bevindingen komen Nagar en Rajan (2001) tot de conclusie dat financiële 

kwaliteitsmaatstaven een leading indicator zijn van toekomstig financieel succes. Dit is in strijd met 

een dikwijls geciteerd onderzoek van Ittner en Larcker (1998b) waarin gesteld wordt dat financiële 

prestatiemaatstaven lagging indicators zijn. Volgens Nagar en Rajan (2001) is dit niet altijd zo. Ze 

komen hier tot de conclusie dat de impact van niet-financiële kwaliteitsmaatstaven op de nabije 

toekomst groter is, maar dat financiële kwaliteitsmaatstaven een indicatie kunnen geven van financieel 

succes verder in de toekomst. Hun voorspellingswaarde op iets langere termijn is hier dus groter.  

We kunnen besluiten dat kwaliteit een leading indicator is van financieel succes. Alle onderzoekers 

merken dat succesvolle programma’s om de kwaliteit te verbeteren vertaald worden in financieel 

succes op middellange tot lange termijn. 
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In de volgende paragraaf gaan we na of marktaandeel een leading indicator is van financieel succes. 

3.5. Marktaandeel als leading indicator voor toekomstig financieel succes. 

 

Het verband tussen marktaandeel en financieel succes is reeds dikwijls onderzocht. Ondernemingen 

kunnen aandacht schenken aan marktleiderschap in hun business model als dé voorloper van financieel 

succes. Buzell et al. (1975) publiceerden reeds lang geleden een artikel waarin de causale relatie tussen 

marktleiderschap en winst uitgelegd wordt. Hij gaf drie redenen waarom een onderneming met een 

hoog marktaandeel winstgevender was. 

�� De grootste producent kan het meest genieten van positieve schaaleffecten waardoor hij de 

laagste kostprijs zal hebben. 

�� Hij heeft meer marktmacht en kan daarvan gebruik maken om lage aankoop en hogere 

verkoopprijzen af te dwingen. 

�� De kwaliteit van het management is beter. Goede managers die er in slagen om een hoog 

marktaandeel te bereiken, slagen er over het algemeen ook beter in om de kosten te 

controleren, de werknemers productiever in te zetten etc. Een goed management vertaalt zich 

zowel in een hoger marktaandeel als in meer winst. 

 

Buzell et al. (1975) stellen vast dat ondernemingen waarvan het marktaandeel stijgt, een hogere 

winstmarge, lagere marketinguitgaven per product en een hogere kwaliteit bereiken en dat hun 

producten over het algemeen ook duurder zijn.  

 

In deze paragraaf gaan onderzoeken we of deze causale relatie ook in de realiteit voorkomt en of 

ondernemingen met het grootste marktaandeel inderdaad winstgevender zijn. We halen enkele 

onderzoeken aan om dit nader te bekijken. Het eerste artikel werd door Fraering en Minor (1994) 

gepubliceerd, het tweede door Szymanski et al. (1993), het derde door Kroll et al. (1999) en het laatste 

door Schwalbach (1991). Je zal merken dat deze onderzoeken Buzell et al. (1975) soms geheel of 

gedeeltelijk tegenspreken. 

 

Fraering en Minor (1994) onderzochten of firma’s die een marktaandeel hebben dat hoger is dan het 

gemiddelde ook een winst hebben die uitstijgt boven het gemiddelde.  

 

Hieruit blijkt dat er over het algemeen een negatief verband is tussen marktaandeel en winst, al zijn er 

verschillen naargelang de industrie waarin de onderneming actief is. Ze vonden het sterkste positief 

verband in de particuliere bouwsector en de schoenproductie, terwijl er een sterk negatief verband 

gevonden werd tussen marktaandeel en financiële resultaten in de bank-, machine-, computer-, 

verzekerings-, en financiële sector. Wanneer de onderneming een hoog marktaandeel nastreeft, is het 

dus belangrijk om na te gaan of ondernemingen in die industrie met een hoog marktaandeel ook 
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effectief de meest winstgevende zijn. Ze halen hier dus eveneens aan dat het belangrijk is om 

verbanden te verifiëren, net zoals Ittner en Larcker (2003). 

 

Volgens Fraering en Minor (1994) is het daarom beter om zich te concentreren op 

klantentevredenheid, productkwaliteit, klantenservice, een goede prijs/kwaliteitsverhouding en 

kostenefficiëntie. Deze factoren kunnen een positieve impact hebben op de verkopen en een hogere 

mark-up rechtvaardigen. Dat is volgens hen beter dan een hoog marktaandeel met een lage mark-up na 

te streven. 

 

Een tweede onderzoek is van Szymanski et al. (1993). Zij verklaren dat marktaandeel over het 

algemeen een positieve invloed heeft op de winstgevendheid, maar een aantal factoren kunnen ervoor 

zorgen dat dit positief effect niet altijd zo groot is, of niet altijd merkbaar is.  

Als men van alle ondernemingen de winstgevendheid en het marktaandeel vergelijkt, dan zou die 

relatie beïnvloed worden door een aantal variabelen. Szymanski et al. (1993) tonen aan dat men bij 

zo’n analyse moet rekening houden met een aantal factoren. Deze factoren worden opgesomd in 

volgorde van belangrijkheid, waarbij de eerste factor de grootste impact heeft op de vertekening van 

het verband. 

 

1. De immateriële activa van een onderneming kunnen de relatie vertekenen omdat een 

onderneming met waardevolle immateriële activa winstgevender is, ook al is het marktaandeel 

niet groter dan een onderneming met minder waardevolle immateriële activa. Als men dus in 

de analyse ondernemingen onderzoekt waarvan de waarde van de immateriële activa sterk 

verschilt, dan is het moeilijker om de relatie marktaandeel, winst op te merken. Het verband is 

dan veel minder sterk of onbestaande. 

2. Als ondernemingen veel geld uitgeven aan marketing gaat hun marktaandeel omhoog, maar 

het effect op winst is daarom niet altijd positief. Ondernemingen die meer geld uitgeven aan 

marketing kunnen wel een hogere omzet boeken, maar hebben ook meer kosten zodat de 

winstmarge en de return on investment lager kunnen zijn. Szymanski et al. (1993) vonden dat 

het effect van marketinguitgaven op de winst eerder negatief is . 

3. De kwaliteit van het product of de dienst kan de relatie tussen marktaandeel en winst ook 

vertroebelen. Het is volgens Szymanski et al. (1993) moeilijk te bepalen wat het effect van 

kwaliteit op marktaandeel zal zijn en wat het effect van kwaliteit op winst is. Het zou kunnen 

dat producten met een hogere kwaliteit duurder zijn en daardoor minder klanten aanspreken, 

hoewel dit zeker niet altijd het geval hoeft te zijn. Het effect van kwaliteit op winst is ook niet 

altijd positief omdat bepaalde componenten, processen etc. duurder kunnen worden en men 

deze kosten niet altijd in dezelfde mate kan doorrekenen aan de klant. Indien men een hogere 

kwaliteit kan leveren zonder dat dit meer kost, is het effect echter niet negatief. 
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Szymanski et al. (1993) raden daarom aan om rekening te houden met kwaliteit in het 

onderzoek naar de relatie marktaandeel- winstgevendheid omdat die op beiden een invloed 

uitoefent die de onderliggende relatie kan vertekenen. 

4. Ook de breedte van de productlijn kan de relatie verstoren. Ondernemingen die een brede 

waaier van producten aanbieden zullen een hoger marktaandeel hebben, maar het effect op de 

winst is onduidelijk. De winst kan stijgen indien differentiatie met hogere prijzen en hogere 

marges gepaard gaat of wanneer men gemeenschappelijke onderdelen van die producten aan 

lagere prijzen kan produceren dankzij schaaleffecten. Het effect kan echter ook negatief zijn 

omdat de kosten kunnen stijgen door complexere operaties, duurdere behandeling van het 

materiaal en hogere voorraadkosten. 

5. Als laatste factor heeft de groei van de markt waarin de producent actief is eveneens een 

invloed op de relatie marktaandeel - winstgevendheid. Sectoren die sterk groeien, trekken 

intreders aan zodat het marktaandeel van de reeds bestaande firma’s zal dalen. Er is dus een 

inverse relatie tussen de groei van de industrie en het marktaandeel. Maar de relatie tussen 

marktgroei en winst is positief. Aan de ene kant zijn er wel hogere marketingkosten en meer 

investeringen om de nieuwe ontwikkelingen te ontwerpen en naar de markt te lanceren, maar 

de productiviteit en de aankopen van consumenten stijgen, zodat het netto-effect op de 

winstgevendheid positief is.  

 

De analyse van Szymanski et al. (1993) geeft dus aan dat men rekening moet houden met een aantal 

factoren eigen aan de onderneming of de industrie en ze bovendien dient te incorporeren wanneer een 

onderneming de relatie tussen haar marktaandeel en haar winstgevendheid wil onderzoeken. Wanneer 

deze factoren geëlimineerd worden, is de relatie marktaandeel – winstgevendheid wel positief. 

 

Het derde onderzoek werd al aangehaald toen we iets vertelden over kwaliteit. Kroll et al. (1999) 

onderzochten de invloed van kwaliteit op marktaandeel en de invloed van kwaliteit op winst. Volgens 

Szymanski et al. (1993) zorgt kwaliteit niet altijd voor een hoger marktaandeel of meer winst. Kroll et 

al. (1999) delen deze visie niet. In hun onderzoek stellen zij vast dat kwaliteitsvolle ondernemingen 

een hoger marktaandeel hebben. Dankzij een groter marktaandeel kan de onderneming schaaleffecten 

benutten. Een groter marktaandeel gaat volgens de onderzoekers gepaard met lagere kosten, toch 

kunnen ze geen significant verband vinden tussen het marktaandeel en de winstgevendheid omdat er 

ook nicheproducenten bestaan. Deze producenten fixeren zich op een welbepaald segment dat ze 

oplossingen op maat aanbieden tegen een iets hogere kostprijs. Deze aanbieders hebben geen groot 

marktaandeel, maar kunnen toch zeer winstgevend zijn.  

 

In het laatste onderzoek dat we zullen behandelen, onderzoekt Schwalbach (1991) de relatie tussen het 

marktaandeel en één specifieke financiële maatstaf, namelijk return on investment. Hij komt tot de 
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vaststelling dat er geen eenduidige, directe relatie tussen marktaandeel en ROI bestaat en vat zijn 

resultaten samen in drie belangrijke conclusies waarbij opvalt dat verschillende sectoren zeer 

uiteenlopende relaties tussen het marktaandeel en de winstgevendheid vertonen. 

1. Ondernemingen met een laag marktaandeel zijn niet per se minder winstgevend dan andere. In 

de dienstensector en bij producenten van grondstoffen en half afgewerkte producten zijn 

ondernemingen met een lager marktaandeel winstgevender of even winstgevend dan hun 

concurrenten met een hoger marktaandeel.  

2. Een klein- of groothandelaar met een marktaandeel dat ‘stuck in the middle’ is, zal een zeer 

lage ROI hebben. Zulke ondernemingen streven beter naar een diversificatie met een laag 

marktaandeel of marktleiderschap. Andere sectoren kennen dit effect niet of bijna niet en daar 

is een gemiddeld marktaandeel dus geen probleem. 

3. Ondernemingen met een zeer hoog marktaandeel zijn dikwijls minder winstgevend. Maar 

vanaf een marktaandeel dat hoger is dan 65 à 70 % gaat de return on investment omlaag.  

 

We kunnen besluiten dat er in de literatuur geen consensus is over de relatie tussen marktaandeel en 

winstgevendheid. Van de vier geciteerde onderzoeken waren er slechts twee die de visie van Buzell et 

al. (1975) deels bevestigden. De andere twee onderzoeken spreken Buzell et al. (1975) eerder tegen en 

vinden geen eenduidige relatie tussen marktaandeel en winstgevendheid. Zoals Fraering en Minor 

(1994) besluiten, is het aangeraden zich te concentreren op klantentevredenheid, product kwaliteit, 

klantenservice, een goede prijs/kwaliteitsverhouding en kostenefficiëntie in plaats van zich enkel te 

focussen op een hoger marktaandeel.  

Er is dus geen eenduidige consensus over de impact van marktaandeel op het financieel resultaat van 

een onderneming. 

 

3.6. Besluit  

 

In dit hoofdstuk werd een overzicht gegeven van het belang van marketing op het financieel succes 

van de onderneming. Business modellen schenken namelijk veel aandacht aan de manier waarop 

ondernemingen hun klanten benaderen en dienen.  

Eerst werd uitgelegd op welke manier marketing activa kunnen bijdragen tot het financieel succes van 

een onderneming.  

Daarna werden drie niet-financiële maatstaven afzonderlijk besproken. 

De eerste was klantentevredenheid. Uit de analyse van enkele resultaten kunnen we concluderen dat 

vele onderzoekers de visie steunen dat klantentevredenheid een leading indicator is van toekomstig 

financieel succes. 

Daarna werd kwaliteit onderzocht. Ook hier wijzen vele studies op een significante impact van 

kwaliteit op de financiële resultaten van de onderneming.  
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Als laatste onderzochten we de impact van het marktaandeel op de financiële prestaties van een 

onderneming. Hierover bestaat echter geen consensus. Het is onduidelijk om te zeggen of het een 

leading indicator is van toekomstig financieel succes of niet.
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Hoofdstuk 4: De impact van werknemers op het toekomstig financieel 
succes 

 
4.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk bespreken we hoe werknemers kunnen bijdragen tot het succes van een onderneming.  

 

Business modellen hebben hier aandacht voor. De balanced scorecard beschouwt de competentie van 

werknemers als één van de componenten in haar leer- en groei perspectief (2.3.3.4), waarbij die 

competentie afhangt van de werknemerstevredenheid, de duurzaamheid van de arbeidsrelatie en de 

productiviteit van de werknemers (Kaplan en Norton, 1996).  

Werknemers zijn één van de stakeholders van de onderneming in de performance prism (2.4). 

Enerzijds moet de onderneming aandacht schenken aan de noden van haar werknemers, maar 

anderzijds leveren ze ook een belangrijke bijdrage tot het succes (Neely et al. 2001).  

Ook de service-profit chain (2.5) hecht veel belang aan werknemers in haar model. Trouwe en 

productieve werknemers vormen een belangrijke schakel in hun model. Die trouw en productiviteit 

wordt volgens hen gestimuleerd door de tevredenheid van de werknemers, een andere schakel in hun 

model. 

 

In dit hoofdstuk geven we enkele resultaten over de impact van het ‘HR- beleid’ en een aantal 

schakels, maatstaven die kaderen binnen het HR beleid. 

 

Eerst bespreken we human resource praktijken en hun impact op financiële prestaties, waarin we ook 

aandacht besteden aan de integratie van HR in een business model. (4.2) 

Het derde deel geeft meer uitleg over de onderdelen van een geschikt HR beleid. (4.3) 

Daarna behandelen we de werknemerstevredenheid. (4.4) 

Tenslotte geven we een korte uiteenzetting van de manier waarop niet-financiële prestatiemaatstaven 

geïntegreerd kunnen worden in een beloningssysteem zodat er strategische focus is binnen de 

onderneming. (4.5) 

 

4.2 De impact van human resource praktijken op financiële prestaties 

 

Het feit of een aangepast personeelsbeleid al dan niet een bijdrage levert tot het financiële succes van 

de onderneming en hoe belangrijk deze bijdrage dan wel is, werd al dikwijls onderzocht. De meeste 

onderzoeken geven aan dat een goed personeelsbeleid wel degelijk een substantiële bijdrage levert tot 

het succes van een onderneming. In deze paragraaf zullen we er enkele bespreken, namelijk de studie 

van Huselid (1995), Koys (2001) en Yeung en Berman (1997). 
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Volgens Huselid (1995) kan een goed opgebouwd human resource beleid een directe en significante 

invloed hebben op de prestaties van een onderneming. Een effectief ‘HR- beleid’ kan volgens hem 

synergieën bevorderen en stimuleert de implementatie van een competitieve strategie. Daarom is het 

een bron van een blijvend competitief voordeel.  

Een goed ‘HR- beleid’ levert een financieel voordeel op, omdat het zorgt voor een lager 

personeelsverloop en een stijging van de productiviteit. Deze twee factoren zorgen ervoor dat een goed 

personeelsbeleid een verbetering van de financiële prestaties bevordert. (Huselid, 1995) 

 

Een goed personeelsbeleid bestaat volgens Huselid (1995) uit verschillende delen: een goede selectie 

en de inspanningen die een onderneming levert om de juiste mensen aan te werven, een goed 

evaluatiesysteem, een motiverend loon, een goed job design, een systeem om klachten te melden, het 

delen van informatie, de creatie van de juiste cultuur en attitude, participatie van lagere niveaus, het 

aantal uren opleiding dat een werknemer krijgt en duidelijke criteria voor promotie.  

Deze zorgen voor een vakkundig en gemotiveerd personeelsbestand en een goede organisatiestructuur. 

 

Huselid (1995) kwam tot verschillende vaststellingen: 

HR prakrijken beïnvloeden het verloop van personeel: 

�� De vakkundigheid van het personeel en een goede organisatiestructuur zijn negatief 

gecorreleerd met het verloop van werknemers. 

�� De motivatie van werknemers heeft geen significante invloed op het verloop van personeel. 

Een goed ‘HR- beleid’ zorgt voor een stijging van de productiviteit: 

�� De investering in een goed ‘HR- beleid’ levert vrij snel resultaten op en deze goede resultaten 

blijven verschillende jaren duren. 

�� Zowel de vakkundigheid als de motivatie van het personeel en een goede organisatiestructuur 

zorgen voor een betere productiviteit. 

�� Een systeem dat deze drie aan elkaar koppelt is wel doeltreffender om de productiviteit te 

verhogen dan een HR beleid dat zich slechts op één van deze drie factoren focust. 

 

Deze factoren zorgen voor betere financiële prestaties. In deze studie wordt dit gemeten via Tobin’s q 

of de ratio tussen de marktwaarde en de vervangingskost van de activa en de return on assets of ROA. 

De resultaten waren echter niet volledig hetzelfde voor beide maatstaven. 

�� De investering in een adequaat personeelsbeleid levert niet onmiddelijk financiële resultaten 

op. Men moet een goed ‘HR- beleid’ bekijken als een investering. De investering levert op 

langere termijn wel een aanzienlijke return op. 

�� Tobin’s q is positief gecorreleerd met zowel de vakkundigheid als de motivatie van het 

personeel als met een goede organisatiestructuur 
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�� ROA is ook positief gecorreleerd met zowel de vakkundigheid van het personeel als met een 

goede organisatiestructuur, maar de correlatie met de motivatie van het personeel was niet 

significant. 

�� Ook hier is het belangrijk te vermelden dat er in een goed ‘HR- beleid’ aandacht is voor de 

verschillende factoren die zorgen voor motivatie, vakkundigheid en een goede 

organisatiestructuur. Deze drie staan niet volledig los van elkaar. 

 

Het oorzakelijk verband tussen een goed ‘HR- beleid’ en financieel succes was vroeger wel moeilijk te 

bewijzen. Het is ook mogelijk dat ondernemingen die financieel meer succes hebben, meer in hun 

personeel investeren, zonder dat dit voor betere resultaten zorgt.  

Huselid (1995) bewijst het tegendeel; dat er weldegelijk een oorzakelijk verband is en niet alleen 

correlatie. Ook Koys (2001) komt tot de vaststelling dat een ‘HR- beleid’ de effectiviteit van een 

organisatie verbetert in plaats van de omgekeerde causale relatie. Yeung en Berman (1997) merken 

eveneens een positief verband tussen een adequaat ‘HR- beleid’ en de financiële prestaties. 

 

In het volgende deel onderzoeken we hoe een goed ‘HR- beleid’ kan geïntegreerd worden in een 

business model. 

 

4.2.1 Verband tussen een ‘HR- beleid’ en een business model 

 

Yeung en Berman (1997) onderzochten de impact van een ‘HR- beleid’ en ontdekten dat het financiële 

voordelen biedt voor de onderneming; het zorgt voor binding tussen de werknemers en de 

onderneming. Ze pleiten wel voor een geïntegreerd ‘HR- beleid’ in plaats van losstaande maatregelen. 

Ze geven aan dat een ‘HR- beleid’ perfect kan worden geïncorporeerd in een business model zoals de 

balanced scorecard en dat zo’n geïntegreerd beleid voordelig is voor klanten, aandeelhouders en 

personeel. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6:Relatie tussen de drie stakeholders in een ‘HR- beleid’ geïncorporeerd in een BSC  

(Yeung en Berman, 1997, p 324) 

 

Aandeelhouders Klanten Werknemers
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In figuur 6 ziet u hoe een ‘HR- beleid’ is geïncorporeerd in de Balanced Scorecard volgens Yeung en 

Berman (1997). Een positieve attitude en gedrag bij een werknemer heeft een positieve impact op de 

klantentevredenheid en klantentrouw. Deze factoren hebben dan weer een positieve invloed op de 

winst en de tevredenheid van de aandeelhouders. Uiteindelijk heeft dit dan weer een positieve werking 

op de werknemerstevredenheid omdat er bonussen en stockopties kunnen toegekend worden en omdat 

de onderneming extra middelen heeft om te investeren in een degelijk ‘HR- beleid’.  

 

In het model van Kodak zie je ook goed hoe een goed ‘HR- beleid’ kan bijdragen tot een succesvolle 

onderneming. Er zijn drie taken waar een goed ‘HR- beleid’ aan moet voldoen: 

�� Alignering tussen het ‘HR- beleid’ en de capaciteiten van de onderneming 

�� Stijging van de klantentevredenheid  

�� Stijging van de werknemerstevredenheid  

(Yeung en Berman, 1997) 

Deze worden kort toegelicht. 

 

4.2.1.1 Link tussen ‘HR- beleid’ en capaciteiten onderneming 

 

Wanneer ondernemingen specifieke capaciteiten willen ontwikkelen, zoals klantenservice, innovatie 

en kwaliteit dan hebben ze een HR beleid nodig dat het gedrag van managers en andere werknemers in 

die richting stimuleert (Yeung en Berman, 1997). 

 

4.2.1.2 Stijging van de werknemerstevredenheid 

 

Als men via een aangepast ‘HR- beleid’ de werknemerstevredenheid verbetert, kan dit bijdragen tot 

het succes van een onderneming. Een voorbeeld kan dit zeer duidelijk illustreren. Toen General 

Motors inspanningen leverde om de werknemerstevredenheid in een vernieuwde productie-eenheid te 

verbeteren, merkten ze niet alleen een sterke daling van het absenteïsme, het aantal klachten en het 

aantal stakingen, maar ook een daling van de kosten en een stijging van zowel de productiviteit, de 

klantentevredenheid en de kwaliteit (Yeung en Berman, 1997). 

 

4.2.1.3 Stijging van de klantentevredenheid 

 

Een goed ‘HR- beleid’ zorgt ervoor dat de werknemers klantgericht zijn. Op die manier kan de 

onderneming sterkere relaties opbouwen met haar belangrijkste klanten zodat die klanten ook voor 

meer inkomsten zorgen (Yeung en Berman, 1997). 
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Een ‘HR- beleid’ dat geïncorporeerd in een business zorgt er dus voor dat men aandacht heeft voor de 

strategische focus, de maatregelen en wegen die men moet volgen om de strategie uit te voeren en de 

capaciteiten die nodig zijn om deze maatregelen uit te voeren (Yeung en Berman, 1997).  

 

Uit deze paragraaf blijkt dat een goed ‘HR- beleid’ volgens de meeste onderzoekers een invloed heeft 

op het financieel succes van een onderneming. De onderdelen van zo’n adequaat ‘HR- beleid’ worden 

in volgende paragraaf uitgelegd.  

 

4.3 Onderdelen van een goed ‘HR- beleid’ 

 

Zoals Huselid (1995)  reeds vermelde bestaat een goed ‘HR- beleid’ uit verschillende delen: een goede 

selectie en de inspanningen die een onderneming levert om de juiste mensen aan te werven, een goed 

evaluatiesysteem, een motiverend loon, een goed job design, een systeem om klachten te melden, het 

delen van informatie, de creatie van de juiste cultuur en attitude, participatie van lagere niveaus, het 

aantal uren opleiding dat een werknemer krijgt en duidelijke criteria voor promotie.  

Deze zorgen voor een vakkundig en gemotiveerd personeelsbestand en een goede organisatiestructuur.  

 

Pfeffer(1998) geeft een meer uitgebreide studie over de invloed van specifieke HR factoren op 

financiële prestaties. Volgens hem bestaat een goed human resource beleid uit zeven factoren: 

1. Werkzekerheid 

2. Selectiviteit in de aanwerving van personeel 

3. Zelfleidende teams 

4. Hoge lonen en lonen gebaseerd op de financiële prestaties van de onderneming 

5.  Training en opleiding 

6. Vermindering van statusverschillen en barrières tussen de verschillende niveaus binnen de 

organisatie zoals de dress code en de loonverschillen 

7. Uitgebreid delen van informatie in de organisatie 

Marchington en Grugulis (2000) hebben deze factoren ook onderzocht. Zij betwisten niet dat deze 

factoren een invloed kunnen hebben op de prestaties van de onderneming, maar geven een aantal 

opmerkingen bij sommige factoren. 

 

Deze factoren worden kort behandelt. 

 

4.3.1 Werkzekerheid 

 

Werkzekerheid betekent dat werknemers niet meteen op straat worden gezet tijdens een recessie of als 

het management de verkeerde strategische beslissingen nam. Dit beleid focust op het behoud van de 
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totale werkgelegenheid. Dit wil niet zeggen dat individuen niet de gevolgen dienen te dragen van hun 

individueel gedrag. De prestaties van werknemers moeten wel aan de verwachtingen voldoen.(Pfeffer, 

1998) 

 

De achterliggende gedachte is dat men werknemers niet als een kost, maar als een investering moet 

beschouwen. (Pfeffer, 1998) 

 

�� Wanneer ondernemingen snel afslanken, dan gaan de kosten van jobselectie, opleiding en 

training verloren.  

�� Als men mensen niet massaal recruteert in tijden van expansie, vermijdt men ook een 

excessief hoog loon voor bepaalde categorieën die dan schaars zijn op de arbeidsmarkt. 

�� Als er werkzekerheid is, worden mensen aangemoedigd om hun werk en prestaties op lange 

termijn te bekijken en dat zorgt voor betere prestaties van de onderneming op lange termijn. 

Voor veel managers lijkt dit onmogelijk, maar Pfeffer (1998) geeft aan dat werkzekerheid 

onontbeerlijk is om een adequaat ‘HR- beleid’ te hebben. Een onderneming gaat niet veel geld 

investeren in de screening en training van haar werknemers als die mensen niet lang in de 

onderneming blijven, want dan zal die investering weinig geld opleveren. Delegatie van operationele 

verantwoordelijkheden en het delen van vertrouwelijke informatie kan ook pas gerealiseerd worden 

wanneer er op lange termijn commitment en vertrouwen is. 

 

4.3.2 Selectieve aanwerving 

 

Een organisatie dient veel aandacht te besteden aan de selectie van de juiste werknemers. Een goede 

aanwervingsprocedure bestaat volgens Pfeffer (1998) uit verschillende stappen en verschillende 

voorwaarden. 

�� Zorg voor een groot aantal kandidaten voor de job.  

�� Ga na of de attitude en de cultuur van de sollicitant past bij de onderneming. Het is fout om te 

selecteren aan de hand van bepaalde technieken of kennis die men snel en goedkoop kan 

aanleren. Men moet zoeken naar capaciteiten die moeilijk aan te leren zijn en naar de 

kwaliteiten en attitudes die men niet kan veranderen.  

�� Zorg voor een duidelijk beeld van de gezochte bekwaamheden, gedrag, attitudes. Maak een 

korte, maar duidelijke lijst van wat je juist zoekt! 

�� Maak duidelijk dat je de aanwerving heel belangrijk vindt door verschillende rondes in te 

bouwen en ook managers te betrekken bij de procedure. 

�� Evalueer uw aanwervingsproces en breng verbeteringen aan. 
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Marchington en Grugulis (2000) waarschuwen wel voor een mogelijk gevaar. Als men te veel nadruk 

legt op de attitude van de werknemers, werft men werknemers aan die allemaal hetzelfde doen en 

denken. Er is dan weinig verscheidenheid. Als er later een verandering van strategie of cultuur nodig 

is, zullen alle werknemers weerstand hebben tegen deze verandering en zich moeilijk kunnen 

aanpassen.  

 

4.3.3 Zelfleidende teams  

 

Teamwerking biedt verschillende voordelen (Pfeffer, 1998) .  

�� Hiërarchische controle wordt vervangen door controle door collega’s en deze vorm van 

controle is effectiever. De verantwoordelijkheidszin voor de prestaties en het succes van de 

onderneming dringt dan door tot alle mensen van het team en niet alleen tot het hoger 

management.  

�� In teams kan men ideeën voor betere en creatievere oplossingen bedenken en men kan verder 

bouwen  op de ideeën van collega’s. 

�� Door de eliminatie van hiërarchische controle kan men de kosten van supervisie en 

administratieve taken vermijden. 

Marchington en Grugulis (2000) geven wel aan dat een team pas werkt als ze de nodige bevoegdheden 

en beslissingsmacht hebben.  

 

4.3.4 Hoge lonen en lonen gebaseerd op financiële prestaties 

 

Het wordt aangenomen dat een relatief hoog loon het gevolg is van financieel succes in de 

onderneming waar je werkt en dat hoge lonen alleen betaald worden in sectoren waar er weinig 

concurrentie is en waar veel hoog opgeleide werknemers nodig zijn. Dit is volgens Pfeffer (1998) niet 

helemaal correct.  

Succesvolle firma’s kunnen hun werknemers wel hogere lonen aanbieden, maar een hoog loon kan 

ook economische voordelen opleveren. Het lijkt onverstandig om in tijden van financiële 

moeilijkheden een hoog loon aan te bieden, maar dat is niet zo. Een loonstijging kan vermijden dat 

talentvolle krachten de firma verlaten als de onderneming zich in moeilijkheden bevindt. 

Verder is Pfeffer (1998) ook voorstander van een variabel loon en moedigt het geven van aandelen aan 

het personeel aan. “When employees are owners, they act and think like owners”. Vaak worden 

aandelen en stock opties aangeboden omwille van de belastingvoordelen, maar dit geeft een verkeerd 

signaal volgens Pfeffer (1998). Zoiets werkt niet volgens de onderzoeker. Het heeft pas effect wanneer 

het kadert in een brede cultuur waarin opleiding, delen van informatie en verantwoordelijkheid 

belangrijk zijn.  
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Een variabel loon is voor Pfeffer (1998) belangrijk omwille van twee redenen. 

�� Het is een eerlijk principe. Mensen die hard werken voor het succes van de onderneming 

worden ook beloond indien de onderneming dankzij hun inspanningen extra winst maakt. 

�� Wanneer, in teamwerk, bonussen toegekend worden op de prestaties van het team, wordt de 

productiviteit, kwaliteit en teambuilding aangemoedigd. 

 

4.3.5 Training en opleiding 

 

Training is essentieel omdat werknemers de nodige bekwaamheden moeten hebben en initiatieven 

dienen te nemen om problemen te identificeren en op te lossen, veranderingen in de werkmethode te 

lanceren en de juiste kwaliteit te leveren. Kennis en vaardigheden zijn onontbeerlijk voor een 

bekwaam en gemotiveerd personeel (Pfeffer, 1998). Het financieel voordeel van training is echter 

moeilijk te bepalen en te bewijzen. 

Bassi en McMurrer (1998) geven echter aanwijzingen dat ondernemingen die veel investeren in 

opleiding daar financieel voordeel uit halen. Ze onderzochten beursgenoteerde ondernemingen en 

ontdekten dat ondernemingen waar er veel geïnvesteerd wordt in opleiding een hogere omzet per 

werknemer en een hogere winst per werknemer hebben.  

Marchington en Grugulis (2000) merken verder op dat niet alleen het bedrag dat aan opleiding 

geschonken wordt belangrijk is, de kwaliteit van de training en opleiding is minstens even belangrijk, 

naast het feit dat werknemers de aangeleerde kennis ook werkelijk in de onderneming kunnen 

toepassen. 

 

4.3.6 Vermindering van statusverschillen en barrières  

 

Pfeffer (1998) hecht hier veel belang aan omdat het onontbeerlijk is om een goede teamwerking te 

garanderen. De vermindering van statusverschillen moedigt open communicatie aan waar teamleden 

van elkaar leren en zich aan elkaar aanpassen.  

 

4.3.7 Uitgebreid delen van informatie 

 

Er zijn twee redenen waarom Pfeffer (1998) dit zo belangrijk vindt 

�� Het delen van informatie over de strategie, financiële situatie en operationele maatstaven geeft 

het signaal aan de werknemers dat de organisatie op hen rekent en hen vertrouwt. 

�� Zelfs de meest bekwame en gemotiveerde werknemers hebben nood aan belangrijke 

informatie om de juiste beslissingen te nemen en oplossingen te bedenken. 
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Veel ondernemingen zijn bang dat belangrijke informatie op die manier snel in de handen van de 

concurrentie zal komen. Pfeffer (1998) zegt echter dat zeer veel informatie in handen komt van de 

concurrentie, of die informatie nu wijd verspreid is in de onderneming of niet.  

 

In de volgende paragraaf bespreken we hoe werknemerstevredenheid de financiële prestaties van een 

onderneming kan beïnvloeden. 

 

4.4. Het belang van werknemerstevredenheid 

 

In deze paragraaf gaan we het belang van werknemerstevredenheid na. We bekijken de directe impact 

van werknemerstevredenheid op het financieel succes. Daarna achterhalen we het verband tussen 

werknemerstevredenheid en klantentevredenheid en hun gezamenlijke invloed op de financiële 

prestaties van de onderneming. Maar eerst en vooral zoeken we naar een omschrijving van het begrip 

werknemerstevredenheid. 

 

4.4.1. Omschrijving van het begrip werknemerstevredenheid 

 

Een exacte definitie van het begrip werknemerstevredenheid is in de literatuur moeilijk te vinden. Elke 

onderzoeker geeft zijn eigen invulling, waarbij het construct aan de hand van een aantal vragen 

onderzocht wordt. Mogelijke vragen zijn:  

a) ‘Zou ik een carrière willen uitbouwen in deze onderneming?’ en ‘Zou ik deze firma als 

werkgever aanraden bij mijn vrienden?’ (Koys, 2001) of 

b)  ‘Wat is uw algemene tevredenheid?’; ‘Wat is uw perceptie over de kwaliteit van de service?’; 

‘Wat is uw perceptie over de fysische omgeving van de winkel?’; ‘Hoe tevreden bent u over 

de manier van supervisie?’; ‘Vindt u dat u de prestaties van de onderneming kan 

beïnvloeden?’; ‘Vindt u dat u de tevredenheid van de klanten kan beïnvloeden?’ Deze vragen 

onderzochten de tevredenheid van werknemers in winkels van een distributieketen. (Silvestro, 

2002) 

 

Je merkt dat men de werknemerstevredenheid zowel kan nagaan via algemene als specifieke vragen 

die peilen naar verschillende facetten van de job, waarbij de vragen afhangen van het soort werk of de 

sector waarin men tewerkgesteld is. 

 

In de volgende twee onderdelen bekijken we het verband tussen werknemerstevredenheid en 

financiële prestaties op een directe of indirecte manier. Eerst bekijken we de directe link. 
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4.4.2 Directe link tussen werknemerstevredenheid en financieel succes 

 

De rechtstreeks directe link tussen werknemerstevredenheid en financieel succes is echter niet zo 

dikwijls onderzocht. De meeste onderzoeken evalueren deze niet-financiële prestatiemaatstaf samen 

met andere maatstaven.  

 

Koys (2001) onderzocht het ‘HR- beleid’ in een restaurantketen en ontdekte geen significant positieve 

relatie tussen werknemerstevredenheid en winst, wanneer hij geen rekening hield met de positieve 

invloed op klantentevredenheid.  

 

Er is echter verder onderzoek nodig om een algemene consensus te bereiken over het direct verband 

tussen werknemerstevredenheid en financieel succes.  

 

4.4.3. Indirect link tussen werknemerstevredenheid en financieel succes 

 

Er is wel veel onderzoek gedaan naar de onrechtstreekse invloed van werknemerstevredenheid op de 

financiële prestaties, namelijk via de relatie werknemerstevredenheid -> klantentevredenheid -> winst. 

 

Veel onderzoekers merken dit verband op. Koys (2001) vindt sterke bewijzen van de positieve relatie 

tussen werknemerstevredenheid en klantentevredenheid in het daaropvolgende jaar. Er blijkt een 

weliswaar veel kleinere positieve invloed te zijn tussen klantentevredenheid en 

werknemerstevredenheid in het daaropvolgende jaar. Hij vond dus geen éénrichtingsverband, hoewel 

de relatie niet even sterk was in de andere richting.  

 

Bernhardt et al. (2000) zien geen verband tussen werknemerstevredenheid en winst in dezelfde 

periode. Wanneer ze werknemerstevredenheid als leading indicator voor toekomstig succes 

onderzoeken, leggen ook zij meteen de link met klantentevredenheid.  

Hun vaststellingen worden hieronder kort samengevat. 

 

�� Er is geen significante invloed van klantentevredenheid of werknemerstevredenheid op de 

winst in dezelfde periode. Dit geeft aan dat beide factoren op korte termijn geen resultaten 

opleveren.  

�� Er is een sterke correlatie tussen klantentevredenheid en werknemerstevredenheid gedurende 

dezelfde periode.  

�� De impact van klantentevredenheid op winst is moeilijk te bewijzen en moet op lange termijn 

bekeken worden, omdat klantentevredenheid eerst en vooral een positieve invloed heeft op de 



Hoofdstuk 4: De impact van werknemers op het toekomstig financieel succes 

72 

intentie om te kopen en pas later op het koopgedrag. Op korte termijn is de relatie dus niet 

significant, op lange termijn wel. 

 

Op basis van deze resultaten deden de Bernhardt et al. (2000) een aantal aanbevelingen.  

�� Omdat er een positieve relatie is tussen klantentevredenheid en werknemerstevredenheid loont 

het financieel de moeite om te investeren in training en opleiding.  

�� Het is belangrijk dat werknemers de drivers van klantentevredenheid kennen en een opleiding 

is nuttig om hen op die drivers te wijzen.  

�� Er is een dubbele relatie tussen klantentevredenheid en werknemerstevredenheid. 

Werknemerstevredenheid heeft volgens hen een positief effect op de klantentevredenheid op 

lange termijn zoals klantentevredenheid de winst op lange termijn beïnvloedt. Maar een 

verbetering in de klantentevredenheid kan op zijn beurt dan weer de werknemerstevredenheid 

bevorderen. Dit komt omdat de werknemers dan niet meer te maken krijgen met de klachten 

van ontevreden klanten.  

�� Klantentevredenheid kan men bekijken als een alarmsysteem. Een vermindering van de 

klantentevredenheid laat zich niet meteen voelen omdat het niet meteen zorgt voor een daling 

van de winst. Na verloop van tijd zal de winst er wel degelijk onder lijden. Het is dus 

belangrijk om de klantentevredenheid na te gaan en eventuele dalingen meteen recht te zetten 

zodat de financiële prestaties geen dalende tendens zullen hebben.  

 

In hoofdstuk2 (2.2.2.1.) hebben we ook al een business model vermeld dat de link legt tussen 

werknemers, klanten en winst, namelijk de employee- customer- profit chain van Sears. Rucci et al. 

(1998) ontdekten dat een verbetering van de werknemerstevredenheid met 5 punten voor een 

verhoging van de klantentevredenheid zorgde met 1.3 punten en dat die verbetering in 

klantentevredenheid tot een stijging van de inkomsten met 0.5 % leidde. Om de klantentevredenheid 

en de winst te verhogen, was wel een grote verandering nodig in de manier hoe Sears met haar 

personeel omging en in de mentaliteit van het personeel. Zonder hun hulp en participatie was het 

succes onmogelijk.  

 

Een ander business model dat de link legde tussen werknemers, klanten en winst is de service- profit 

chain, die we eveneens besproken hebben in 2.5. Ook dit model beklemtoont het belang van 

werknemerstevredenheid, daar het een belangrijke schakel is in hun model. 

 

Silvestro et al. (2002) merken wel op dat deze link niet altijd voorkomt en afhankelijk is van een 

aantal factoren. Ze stelden namelijk vast dat in de retailsector sommige winkels toch zeer winstgevend 

waren, ondanks het feit dat de werknemerstevredenheid er het laagst was van alle onderzochte 

winkels.  
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Er zijn volgens Silvestro (2002) vier determinanten die bepalen of de link bestaat tussen 

werknemerstevredenheid, werknemerstrouw, productiviteit en winst. 

1. Het contact tussen klanten en werknemers 

Hoe belangrijker dit contact is, hoe meer aandacht men moet schenken aan de tevredenheid 

van werknemers 

2. De kans om mensen door technologie te vervangen 

Als deze kans bestaat, moet men minder aandacht schenken aan de klantentevredenheid omdat 

het contact met werknemers dan minder belangrijk is.  

3. Het belang van het contact tussen werknemers en klanten voor de customer value proposition. 

Als een firma veel aandacht schenkt aan het contact tussen klanten en personeel in de strategie 

van de onderneming, dan moet zij meer aandacht schenken aan een goede en langdurige relatie 

met de werknemers. 

4. De kostenstructuur van de onderneming 

Als het personeel een grote kost is, dan heeft men er belang bij om werknemerstevredenheid 

en werknemerstrouw te stimuleren. Anders is het zeer duur omdat men dan dikwijls zal 

recruteren en veel zal investeren in opleiding en training. 

Diensten waar er veel contact is tussen klanten en werknemers, er weinig mogelijkheden voor 

technologische substitutie zijn, het belang tussen klant en werknemers groot is en de kost van het 

personeel substantieel is, kunnen wel een directe link leggen tussen werknemerstevredenheid, 

werknemerstrouw, productiviteit en winst. In gevallen waar dit niet zo is, kan het mogelijk zijn dat 

werknemerstevredenheid absoluut niet aanzet tot significant betere resultaten. 

 

We kunnen besluiten dat werknemerstevredenheid in vele gevallen een belangrijke determinant is van 

het toekomstig financieel succes, maar dat het belang afhankelijk is van een aantal factoren die 

Silvestro (2002) aanhaalt en die kunnen erop wijzen dat de meest tevreden personeelsleden niet altijd 

in de meest succesvolle onderneming werken. 

 

In de volgende paragraaf van ons onderzoek gaan we na wat de gevolgen zijn van het gebruik van een 

beloningssysteem op basis van niet- financiële prestaties.  

 

4.5. Het gebruik van beloning op basis van niet- financiële maatstaven 

 

Steeds meer ondernemingen vinden niet-financiële prestatiemaatstaven zo belangrijk voor het 

financieel succes van een onderneming, dat ze de beloning van hun personeelsleden laten afhangen 

van hun niet- financiële prestaties. In dit deel gaan we na wat de impact is van zo’n beloningssysteem. 
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We bespreken twee studies die deze materie onderzochten. Beiden werden ze door Banker et al. 

geschreven. Het eerste onderzoek dateert van 2000, het tweede van 1996. 

 

Banker et al. (2000) onderzochten de impact van een beloningssysteem in een hotelketen dat zich 

focust op twee niet- financiële prestatiemaatstaven: namelijk klachten van klanten en de 

waarschijnlijkheid dat klanten zullen terugkeren.  

 

Ze concluderen hieruit dat het systeem een impact heeft op de niet- financiële prestatiemaatstaven 

waarop het de nadruk legt. Deze zijn significant positiever. Dit is de directe link, de link tussen 

beloning en niet- financiële prestaties.  

Het beloningssysteem heeft onrechtstreeks ook een impact op de financiële prestaties, omdat de 

verbeteringen in de niet- financiële prestaties, namelijk de klantentevredenheid, een impact hebben op 

de financiële prestaties. We benadrukken wel dat de financiële prestaties verbeterden doordat er meer 

aandacht geschonken werd aan niet- financiële maatstaven. De link is dus zeker niet rechtstreeks. 

(Banker et al. 2000). 

 

Banker et al. (1996) onderzochten de doeltreffendheid van beloningssystemen waar veel aandacht 

wordt geschonken aan niet-financiële prestaties. 

Een beloningssysteem zet mensen aan tot een verbetering van de niet-financiële prestaties waaraan het 

systeem aandacht schenkt, wat in de onderzochte case tot een verbetering van klantentevredenheid, 

omzet en winst zorgde. 

 

De focus van het onderzoek was echter om na te gaan in welke omstandigheden een dergelijk 

beloningssysteem effectiever was dan anders. 

Banker et al. (1996) tonen aan dat dit effect op klantentevredenheid, omzet en winst groter is in drie 

situaties: 

�� Als er meer concurrentie is  

�� Als de klanten meer financiële draagkracht hebben 

�� Als er buiten een beloningssysteem op basis van niet-financiële maatstaven geen vorm van 

gedragscontrole bestaat 

Deze worden bondig uitgelegd.  

 

Concurrentie is over het algemeen slecht voor de winst, maar wanneer een onderneming veel 

concurrentie ondervindt, dan zal de winst wel meer stijgen ten opzichte van een onderneming die daar 

minder mee te kampen heeft. Via een beloningssysteem kan men namelijk maatstaven in de verf zetten 

die belangrijk zijn om een competitief voordeel te bereiken en zich te onderscheiden van zijn 

concurrenten. 
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Het effect is ook groter als men actief is in een segment dat zich concentreert op rijkere klanten. 

Klanten met een hoog inkomen zijn flexibeler in hun aankoopbeslissingen en kunnen meer beïnvloed 

worden door klantenservice dan door lage prijzen. Ze kunnen ook meer besteden en vragen meer 

productinformatie en een hogere servicekwaliteit. Deze factoren kan men beïnvloeden via een 

beloningssysteem dat werknemers aanzet om hiermee rekening te houden. (Banker et al. 1996) 

 

Indien er reeds andere vormen van controle bestaan, zoals gedragscontrole, weten werknemers al beter 

wat er precies van hen verwacht wordt, aan welke niet- financiële prestatiemaatstaven ze aandacht 

moeten schenken en welke acties ze moeten nemen en heeft zo’n beloningssysteem minder effect.  

 

In deze paragraaf onderzochten we hoe ondernemingen hun mensen via beloning kunnen aanzetten om 

aandacht te schenken aan niet- financiële prestatiemaatstaven. We kunnen besluiten dat een 

beloningssysteem een effectief middel is om mensen te sturen. Dit zorgt namelijk voor betere 

prestaties op het gebied van niet- financiële prestatiemaatstaven, die dan kunnen resulteren in een beter 

financieel resultaat. Het resultaat op zich is echter wel afhankelijk van bepaalde omstandigheden. 

 

4.6. Besluit 

 

In dit hoofdstuk werd de impact van werknemers op het toekomstig financieel succes van een 

onderneming weergegeven.  

4.2 onderzocht de impact van een degelijk ‘HR- beleid’ op de financiële prestaties. De meeste studies 

zijn het erover eens dat er weldegelijk een positief verband tussen deze maatstaven bestaat. 

In paragraaf 4.3 werden de onderdelen van een goed HR- beleid volgens Pfeffer (1998) besproken. We 

gaven meer uitleg over het belang van werkzekerheid, selectiviteit in de aanwerving van personeel, 

zelfleidende teams, hoge lonen en lonen gebaseerd op de financiële prestaties van de onderneming, 

training en opleiding, vermindering van statusverschillen en barrières tussen de verschillende niveaus 

binnen de organisatie en het uitgebreid delen van informatie. 

Daarna (4.4) gaven we enige uitleg over de impact van werknemerstevredenheid op financieel succes. 

Over het rechtstreeks verband is heel weinig informatie te vinden, maar de vermelde informatie wijst 

niet op een significant verband tussen beide maatstaven wanneer de onrechtstreekse impact van 

werknemerstevredenheid op andere maatstaven niet wordt meegerekend. 

Er is volgens de meeste onderzoekers wel een positief verband tussen werknemerstevredenheid en 

financieel succes, via klantentevredenheid, al hangt de effectiviteit van klantentevredenheid op het 

financieel resultaat af van bepaalde omstandigheden. 

Als laatste onderzochten we ook het gebruik van beloning op basis van niet- financiële 

prestatiemaatstaven. Een beloning kan mensen aanzetten om rekening te houden met niet- financiële 
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prestatiemaatstaven die op hun beurt financieel succes kunnen garanderen. De exacte impact hangt af 

van de concurrentiedruk, de financiële draagkracht van de klanten en het feit of er reeds een vorm van  

gedragscode bestaat 
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Hoofdstuk 5: Procesverbeteringen en onderzoek & ontwikkeling als leading 

indicators voor toekomstig financieel succes 

 

5.1. Inleiding 

 

In het laatste hoofdstuk van de literatuurstudie wordt er een bespreking gegeven van het effect van 

procesverbeteringen en onderzoek en ontwikkeling of R&D op de toekomstige financiële prestaties 

van een onderneming.  

 

In hoofdstuk twee (2.2.3) onderzochten we waaruit een goed business model moet bestaan. Magretta 

(2002) vermeldt dat een succesvol model twee delen heeft. Één van deze twee delen omvat alle 

activiteiten die te maken hebben met het tot stand brengen van een product zoals aankoop 

grondstoffen, ontwerp, fabricage etc. 

 

De balanced scorecard schenkt eveneens veel aandacht aan procesverbeteringen en R&D. In het 

perspectief van de interne processen wordt bepaald op welke manier en met welke middelen de 

onderneming haar klanten wil bereiken. In 2.3.3.3.1 vermeldden we dat interne processen in vier delen 

uiteenvallen.  

�� Aanbieden van innoverende producten en diensten  

�� Klantenwaarde verhogen via managementprocessen 

�� Operationele perfectie bereiken via operaties en logistieke processen 

�� Een corporate citizen worden door de wet te volgen en milieuvriendelijke processen te 

ontwikkelen  

(Kaplan en Norton, 2000) 

Onderzoek en ontwikkeling is de sleutel tot het aanbieden van innoverende producten en diensten en 

procesverbeteringen leiden tot verbeteringen in de andere drie delen. 

 

In dit hoofdstuk zullen we dus een bondige bespreking geven van de manier waarop deze maatstaven 

het financieel succes kunnen beïnvloeden. De eerste maatstaf die we zullen bespreken zijn 

procesverbeteringen. Daarna komt onderzoek & ontwikkeling aan bod. 
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5.2 Verband tussen procesverbeteringen en financieel succes 

 

Een proces is een set van activiteiten die samen een waarde aan de klant bieden (Ittner en Larcker, 

1997, pp. 523). In deze paragraaf volgt een korte bespreking over de impact van verbeteringen in zo’n 

proces op financieel succes.  

In deze paragraaf geven we een totaalbeeld van procesverbeteringen en hun impact op financieel 

succes. We bespreken daarom twee onderzoeken grondig: Ittner en Larcker (1997) en Hall et al. 

(1993). We vermelden ook nog een resultaat van Zahra (1996). 

 

Het eerste onderzoek dat wordt besproken werd door Ittner en Larcker (1997) gepubliceerd. Daarin 

gaan ze na welke voorwaarden of onderdelen van proces management de winstgevendheid kunnen 

verbeteren. De twee financiële maatstaven, waarvan de link met proces management gelegd werd, 

waren in deze case return on assets en return on sales. Ze voerden hun onderzoek uit in de automobiel- 

en informatica- industrie.  

 

Uit de literatuur haalden ze vijf voorwaarden voor proces management waarvan beweerd wordt dat ze 

een impact hebben op financiële prestaties. Daarna gaan Ittner en Larcker (1997) na of er werkelijk 

een impact is op financiële resultaten. Deze vijf technieken zijn:  

1. Focus op processen 

Verbetering in process management kunnen bepaalde enkelvoudige processen omvatten, maar 

ze kunnen ook betrekking hebben op de implementatie van organisatiestructuren die alle 

kernprocessen performanter willen maken. Ittner en Larcker (1997) gaan na of de focus op een 

enkel proces beter is. 

2. Human resource management praktijken 

Voor succesvolle procesverbeteringen zijn er veranderingen in het human resource beleid 

nodig; zoals meer opleiding in problem- solving, opleiding in vaardigheden, meer gebruik 

maken van teams die mensen met complementaire vaardigheden bij elkaar brengen en voor 

een samenwerking tussen verschillende functies zorgen, een grotere verantwoordelijkheid bij 

personeelsleden en een meer nadruk op beloningen op basis van niet- financiële prestaties of 

beloningen op basis van teamprestaties.  

3. Gebruik van gegevens via eventuele informatiesystemen 

Wanneer werknemers informatie hebben over het proces en de eventuele gebreken ervan, is 

het niet alleen eenvoudiger om het probleem te identificeren en te corrigeren, maar wordt er 

ook een vlottere communicatie en coördinatie tussen groepen aangemoedigd.  
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4. Goede relaties met klanten en leveranciers 

Procesverbeteringen stoppen niet aan de rand van de onderneming. Anders laat je vele 

opportuniteiten voor procesverbetering onbenut. Leveranciers kunnen bijvoorbeeld ideeën 

lanceren over een verbetering van het productontwerp en de kostenstructuur. Ook de inbreng 

van klanten is belangrijk. Zij kunnen hun wensen over het nieuwe ontwerp kenbaar maken, 

waardoor het product zeker voldoet aan de eisen van de klanten en de winst verzekerd is.  

 

5. Een grote betrokkenheid en engagement van de organisatie 

Uit de literatuurstudie van Ittner en Larcker (1997) bleek dat veel studies dit als één van de 

belangrijkste voorwaarden tot succesvolle procesverbetering zien. Procesverbeteringen zouden 

niet slagen zonder de steun van het management en zonder een cultuur die de nadruk legt op 

teamwerk en continue verbetering. 

 

Niet alle praktijken hebben echter een impact hebben op de financiële maatstaven. Dit blijkt uit hun 

onderzoek in de automobiel- en computerindustrie.  

1. Goede relaties met klanten en leveranciers zorgen voor betere financiële prestaties in beide 

industrieën.  

2. De focus op processen blijkt echter pas een impact te hebben op financieel succes nadat er een 

adequaat gebruik was van gegevens via technieken zoals statistische procescontrole.  

3. Sommige technieken zoals training, nadruk op teamwerk en continue verbetering, beloning op 

basis van teamwerk en kwaliteit hebben geen directe impact op financiële prestaties, maar er 

wordt niet uitgesloten dat ze geen onderliggende impact hebben op andere praktijken die voor 

procesverbetering zorgen. 

4. Uit analyses in de computerindustrie blijkt dat ondernemingen die een innovatie georiënteerde 

strategie volgen, een significant hogere return on asstes en return on sales hebben, ongeacht 

het feit of hun procesverbeteringen succesvol zijn. Daaruit blijkt dat in de computerindustrie 

innovatie belangrijker is dan procesverbeteringen voor het financieel resultaat. Dit was echter 

niet het geval in de automobielsector. 

5. Men weet echter nog steeds niet hoe men procesverbetering moet managen en welke van deze 

vijf managementpraktijken in verschillende contexten en industrieën belangrijk zijn. Ittner en 

Larcker (1997) onderzochten dit in twee sectoren, maar er is meer onderzoek nodig om dit 

voor alle sectoren te weten te komen. 

 

Ittner en Larcker (1997) komen tot de conclusie dat procesverbeteringen een significante invloed 

hebben op het financieel succes van de onderneming. Niet alle onderdelen en praktijken zijn bij elke 

procesverbetering in eender welke omgeving even belangrijk, maar er is verder onderzoek nodig om 

een duidelijker beeld te krijgen. 
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Het volgende artikel in de bespreking van procesverbeteringen werd geschreven door Hall et al. 

(1993). Zij beseffen dat procesverbeteringen niet altijd een groot succes zijn. Vele ondernemingen 

besteden veel middelen en aandacht aan projecten die in het begin een groot succes lijken, maar er niet 

in slagen om de winst van de business unit te doen stijgen. Geslaagde verbeteringen in interne 

processen zijn echter ideaal om de winst op te krikken.  

 

Uit de studie blijkt dat er een aantal voorwaarden voor een succesvolle implementatie van een 

procesherontwerp zijn. Eerst en vooral zijn zowel de breedte als de diepte van het procesherontwerp 

belangrijk, daarnaast is ook de betrokkenheid van het hoger management cruciaal. Deze worden 

bondig besproken. 

 

Als eerste ontdekten Hall et al. (1993) dat alleen projecten met de juiste breedte en diepte, uitgebreide 

en langdurige financiële verbeteringen veroorzaken. Eerst zullen we uitleggen wat men juist met deze 

termen bedoelt. 

 

1. Breedte van de procesverbeteringen 

Hiermee bedoelt men het aantal activiteiten dat geïncorporeerd wordt in het proces. Men kan 

een proces zeer beperkt definiëren door slechts één proces of functie te verbeteren of zeer 

breed door het gehele business systeem te veranderen. Het herontwerpen van één activiteit kan 

succesvol zijn voor ondernemingen met beperkte problemen, maar kan onmogelijk de 

uitgebreide veranderingen realiseren die vele ondernemingen verwachten. De breedte van het 

proces is belangrijk omwille van twee redenen.  

a) Wanneer meer processen verbeterd en herontworpen worden, dan kan men 

verbeteringen realiseren die een impact hebben op de gehele business unit. 

b) Wanneer een proces vele met elkaar verbonden activiteiten omvat, kan een 

onderneming bijkomende opportuniteiten identificeren die men niet zou ontdekken 

wanneer men slechts één functie zou verbeteren. Zo kan men problemen tussen 

verschillende functies of activiteiten onder de loep nemen. 

Veel processen falen omwille van een te beperkte procesbreedte.  

Het is echter ook mogelijk om de processen te breed en te onzorgvuldig te definiëren. Het is 

cruciaal om eerst de elementen te identificeren die de klantenwaarde bepalen en om te 

definiëren wat het concurrentievoordeel van de onderneming of business unit is. In de 

volgende stap wordt dan bepaald op welke processen men zich zal focussen in de gebieden die 

niet voldoen aan de verwachtingen van de consument. (Hall et al., 1993) 

De vaststelling dat men de procesverbetering voldoende breed moet bekijken is deels in strijd 

met wat Ittner en Larcker (1997) beweren. Zij vermelden dat een procesfocus in sommige 
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gevallen efficiënter kan zijn, namelijk indien procesfocus samengaat met een adequaat gebruik 

van gegevens via technieken zoals statistische procescontrole.  

 

2. Diepte van de procesverbeteringen 

Er worden pas verbeteringen in de diepte gerealiseerd wanneer de onderneming de 

veranderingen tot in de kern van de onderneming laat doordringen. Daarom dient men 

aandacht te besteden aan zes cruciale elementen in de organisatie. Deze elementen zijn:  

a) functies, taken en verantwoordelijkheden 

b) metingen en prestatiepremies 

c) organisatiestructuur 

d) informatietechnologie 

e) gedeelde waarden 

f) vaardigheden 

Uit hun onderzoek blijkt dat ondernemingen die bij hun procesverandering ook aandacht besteden aan 

de veranderingen van deze zes elementen de beste resultaten boeken. De kostenreducties waren daar 

namelijk het grootst. (Hall et al., 1993) 

 

Ten tweede komen Hall et al. (1993) ook nog tot de vaststelling dat procesverbeteringen weinig kans 

op slagen hebben indien het topmanagement weinig betrokkenheid toont, ondanks de juiste breedte en 

diepte van de veranderingen. Wanneer ze de meest succesvolle veranderingen in hun studie onder de 

loep nemen, merken ze dat managers in die gevallen weinig weerstand bieden en genereus zijn met het 

ter beschikking stellen van middelen. Zij zien procesverbetering niet als een eenmalig gebeuren, maar 

als een serie van veranderingen die de onderneming een aantal keer per decennium moet ondergaan. 

Het voornaamste is echter dat de top zelf tijd neemt om aan het project mee te werken.  

 

In het vorige onderzoek (Ittner en Larcker, 1997) werd er niet gesproken over de invloed van het 

topmanagement op het slagen van plannen om processen efficiënter te laten verlopen. Hall et al. 

(1993) vinden echter wel dit echter wel een cruciale factor. 

 

Op basis van hun bevindingen ontwikkelden Hall et al. (1993) een implementatieplan dat tot 

succesvolle procesveranderingen leidt. Hier volgen de vijf basisprincipes van een succesvol 

herontwerp van processen. 

 

1. Bepaal een ambitieuze, brede doelstelling 

2. Zorg ervoor dat de verantwoordelijke directeur zo’n 20 tot 50% van zijn tijd in het project 

stopt.  
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3. Stel een duidelijk overzicht op dat onder meer de noden van de klant en de trends op de 

markt beschrijft. 

4. Stel een additionele topmanager aan die verantwoordelijk is voor de implementatie van 

het project. 

5. Stel een persoon aan die verantwoordelijk is voor de testen van het model. 

(Hall et al., 1993) 

 

Uit het onderzoek van mislukte procesveranderingen vermeldden Hall et al. (1993) een aantal 

praktijken die leiden tot een faling van procesveranderingen zodat er geen of onvoldoende financiële 

veranderingen zijn. Deze vier manieren worden kort opgesomd. 

 

1. Werknemers die gemiddeld presteren nemen de verantwoordelijkheid voor het project op. 

2. De geplande effecten worden zorgvuldig geschat, maar de werkelijke effecten gaat men 

niet systematisch na. 

3. Ondernemingen die genoegen nemen met een status quo 

4. Weinig aandacht voor communicatie 

 

Uit deze studie blijkt dat Hall et al. (1993) veel aandacht hebben voor zowel de breedte als de diepte 

van een procesherontwerp, net als voor de steun van het hoger management. Dit zijn twee cruciale 

aspecten van een succesvolle implementatie. 

 

Als laatste vermelden we nog dat Zahra (1996) innovaties in procestechnologie een goede zaak vindt 

voor het financieel resultaat van de onderneming. Ze zorgen voor een hogere return on assets, 

stimuleren de groei en veroorzaken een stijging van de winst.  

 

Deze drie studies geven aan dat procesaanpassingen en procesverbeteringen een significante impact 

kunnen hebben op de verlaging van de kosten en op de stijging van het financieel resultaat.  

Maar zowel Ittner en Larcker (1997) als Hall et al. (1993) stellen echter vast dat niet alle plannen 

echter succesvol zijn bij implementatie. Ze leggen andere klemtonen bij de voorwaarden die nodig zijn 

om procesverbeteringen succesvol te laten verlopen.  

 

In de volgende paragraaf onderzoeken we de impact van onderzoek en ontwikkeling op het financieel 

succes van een onderneming.  
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5.3. Onderzoek en ontwikkeling en toekomstig financieel succes 

 

In deze paragraaf geven we een kort overzicht van het belang van onderzoek & ontwikkeling voor het 

financieel resultaat van de onderneming. Ze leiden tot innoverende producten en diensten. We 

bespreken drie artikels, geschreven door: Sougiannis (1994), Rivette en Kline (2000) en Zahra (1996). 

 

Het eerste artikel dat de impact van onderzoek & ontwikkeling op het financieel resultaat behandelt, 

werd door Sougiannis (1994) geschreven. Hij onderzoekt of huidige financiële cijfers van de 

onderneming verband houden met de vroeger gedane uitgaven in onderzoek & ontwikkeling. 

De resultaten tonen aan dat dit effectief zo is. Wanneer men de uitgaven in onderzoek & ontwikkeling 

met $1 verhoogt, bedraagt de stijging van de winst gemiddeld $2, over een periode van zeven jaar. 

Ook investeerders hechten veel belang aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Wanneer de 

uitgaven in R&D met $1 verhogen, stijgt de marktwaarde van de onderneming met gemiddeld $5, 

eveneens over een periode van zeven jaar.  

 

Uit dit onderzoek blijkt dus dat R&D uitgaven leading indicators zijn van financieel succes. Verder 

geeft dit onderzoek aan dat het investeerders niet ontgaat hoe belangrijk R&D is voor de winst van de 

organisatie. 

 

Vervolgens geven we een korte bespreking van de invloed van patenten op het financieel succes van 

de onderneming. Een degelijk beheer beschermde intellectuele eigendom kan tot verbeterde financiële 

prestaties leiden. Intellectuele eigendom kan betrekking hebben op nieuwe producten, technologieën 

of specifieke business methodes die waarde toevoegen aan de onderneming, omdat ze de meest vitale 

bronnen van haar competitief voordeel omvatten. (Rivette en Klein, 2000) 

Steeds meer ondernemingen zien dit in en benutten patenten als een competitief wapen of als een bron 

van inkomsten. (Rivette en Kline, 2000) Hoe dit precies kan bijdragen tot financieel succes wordt 

hieronder uitgelegd. 

 

Patanten dragen bij tot het financieel succes van de onderneming. Volgens Rivette en Klein (2000) 

levert een investering van $1 in R&D een return op van $10. Dit is een veel hoger cijfer dan het cijfer 

dat we eerder vernoemden. Sougiannis (1994) neemt aan dat een investering van $1 een return van $2 

oplevert. Rivette en Klein (2000) beweren dat dit vijf maal groter is.  

 

Zij behandelen verder de manier waarop patenten, als resultaat van een succesvol 

ontwikkelingsproces, zo’n hoge return opleveren.  
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Ze geven drie redenen die verklaren hoe een goed beheer van de patentenportefeuille van de 

onderneming bijdraagt tot financieel succes.  

�� Patenten kunnen gebruikt worden om inkomsten te genereren van andere ondernemingen die 

deze patenten willen gebruiken. 

�� Een goed beheer van de patentenportefeuille kan de kost van het patenteren minimaliseren. 

�� Patenten kunnen kapitaalverschaffers aantrekken en de waarde van de onderneming verhogen. 

(Rivette en Klein, 2000) 

Deze worden kort uitgelegd. 

 

1. Gebruik van patenten om inkomsten te genereren 

Patenten kunnen voor rechtstreekse inkomsten zorgen, zonder dat de onderneming zelf er 

gebruik van maakt. Andere ondernemingen willen dikwijls aanzienlijke sommen op tafel 

leggen om de patenten te mogen gebruiken.  

Men kan echter ook patenten overnemen die andere ondernemingen niet voldoende benutten. 

De onderneming kan deze kennis dan verwerken in haar producten of toepassingen. Op deze 

manier kan men financieel voordeel halen uit onderzoek en ontwikkeling van andere 

bedrijven. (Rivette en Klein, 2000) 

2. Kosten reduceren door een goed beheer van de patentenportefeuille 

Wanneer een portefeuille van patenten goed beheerd wordt, heeft de onderneming een exact 

idee van de kosten die met een patent gepaard gaan en de opbrengsten die het oplevert. Op die 

manier kan men nagaan of de onderhoudskosten, kosten om een patent te behouden, opwegen 

tegen de inkomsten. Op basis van een studie kan de onderneming beslissen welke patenten ze 

zal behouden en welke ze kan verkopen of schenken aan universiteiten en non-profit 

organisaties. (Rivette en Klein, 2000) 

3. Verhogen van de waarde van de onderneming en aantrekken van nieuw kapitaal 

Wanneer ondernemingen creatief omgaan met hun patenten en ze hergroeperen, kunnen ze 

deze patenten gebruiken in anderen markten en industrieën. Op die manier kan men de waarde 

van de onderneming verhogen, eventueel via een samenwerking met andere bedrijven. 

Patenten bieden tevens een extra ondersteuning aan ondernemingen in hun zoektocht naar 

geldmiddelen. Wanneer patenten van ondernemingen frequenter geciteerd worden, zullen de 

aandelenprijzen bij die ondernemingen sneller stijgen. Analysten zijn steeds meer op de 

hoogte van het effect dat patenten kunnen hebben op de competitieve en financiële 

vooruitzichten van de onderneming. Daarom zijn ondernemingen met veel patenten gegeerd 

bij investeerders. (Rivette en Klein, 2000) 
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Als laatste bespreken we de resultaten van Zahra (1996). Hij onderzocht 176 ondernemingen in de 

industriesector en ging de link na tussen de technologische strategie van de onderneming en haar 

financiële resultaten, waarbij hij aandacht had voor factoren die deze relatie kunnen beïnvloeden. 

Hieronder volgt een samenvatting van de meest relevante resultaten. 

 

1. Een duidelijke technologische strategie is zeer belangrijk.  

Een onderneming die een duidelijke strategie heeft, haalt daar een belangrijk financieel 

voordeel uit wanneer ze processen en systemen opstelt die deze strategie implementeren.  

Men mag de competitieve omgeving echter niet uit het oog verliezen. De return van de 

technologische strategie hangt af van de dynamiek, hostiliteit en heterogeniteit van de 

industrie. (Zahra, 1996) 

2. Ook innovaties in procestechnologie beïnvloeden de return on assets. 

Innovaties in procestechnologie zijn volgens Zahra (1996) enorm belangrijk. Ze zorgen 

namelijk voor een hogere return on assets. Ze stimuleren de groei van de onderneming en 

veroorzaken een stijging van de winst. Hij deelt dus de mening van vele andere onderzoekers. 

Dit werd in de vorige paragraaf reeds aangehaald. 

3. Investeringen in onderzoek & ontwikkeling dienen deel uit te maken van de lange termijn 

doelen van de onderneming. 

Het belang van een lange termijn visie kan niet onderschat worden. Hoewel sommige 

ondernemingen een stijging van de return on assets op korte termijn bereiken, is dit eerder een 

uitzondering dan een regel. De stijging van return on assets merkt men pas op langere termijn. 

Hij heeft dus de visie dat deze investeringen een leading indicator zijn omdat ze een indicatie 

zijn van het financieel succes op lange termijn.(Zahra, 1996) 

Rivette en Kline (2000) delen deze visie. 

 

We besluiten uit deze onderzoeken dat investeringen in onderzoek & ontwikkeling een leading 

indicator zijn van het financieel succes van de onderneming. De exacte return van investeringen in 

onderzoek & ontwikkeling is voorlopig echter onduidelijk. Omdat verschillende onderzoeken 

uiteenlopende resultaten geven is het moeilijk daar bij benadering een cijfer op te plakken. 

Het is belangrijk om aandacht te schenken aan een goed beheer van de patentenportefeuille, naast een 

duidelijke technologische strategie met aandacht voor de lange termijn doelen.. 

 

5.4. Besluit  

 

In dit hoofdstuk werd de impact van procesverbeteringen en onderzoek & ontwikkeling op het 

financieel resultaat behandeld. Deze vormen namelijk in vele business modellen de sleutel tot succes. 
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We kwamen tot de vaststelling dat procesverbeteringen een significante invloed hebben op het succes 

van de onderneming. We vermeldden wel een aantal voorwaarden en omgevingsfactoren die dat 

succes kunnen beïnvloeden.  

Ook onderzoek & ontwikkeling draagt eveneens bij tot financieel succes, hoewel de exacte return 

voorlopig een vraagteken is. Een duidelijke technologische strategie met aandacht voor de lange 

termijn doelen en een goed beheer van de aandelenportefeuille hebben ook een invloed op het 

financieel resultaat.  
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Hoofdstuk 6: Empirisch onderzoek  
 

6.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk zullen we het empirisch onderzoek bespreken. 

 

We starten met de uiteenzetting van het doel van het onderzoek.(6.2) Daarna geven we een 

verantwoording voor onze onderzoeksmethode. (6.3) We geven ook een korte voorstelling van het 

onderzochte bedrijf (6.4) waarna we de onderzoeksopzet uitleggen (6.5).In 6.6 worden de resultaten 

grondig besproken. Verder volgt een conclusie voor het onderzoek(6.7). Als laatste geven we een aantal 

suggesties voor verder onderzoek (6.8). 

 

6.2 Doel van het onderzoek 

 

In de literatuurstudie kregen we een inzicht in niet-financiële prestatiemaatstaven en werd er ook 

nagegaan of bepaalde maatstaven een leading indicator zijn van financieel succes. In dit onderzoek 

proberen we een inzicht te krijgen in de manier waarop deze maatstaven gebruikt worden in een bedrijf en 

willen we nagaan hoe een onderneming niet-financiële maatstaven ziet als leading indicators. Deze studie 

wil geen concrete conclusies trekken, maar wil een nuttige aanvulling zijn op de literatuur door een 

beschrijving te geven van de manier waarop een onderneming omgaat met niet-financiële 

prestatiemaatstaven en met de informatie die deze maatstaven genereren. 

 

6.3 Onderzoeksmethode: Exploratief onderzoek- gevalstudie 

 

We kozen ervoor om een exploratief empirisch onderzoek uit te voeren. Dit is een manier om het 

studiedomein af te tasten. We gaan daarin na welke cruciale aspecten voor verder onderzoek in 

aanmerking komen.  

Een exploratief onderzoek is in de regel veel minder formeel en minder aan regels gebonden dan een 

conclusief onderzoek, maar kan geen conclusief bewijsmateriaal bezorgen. (De Pelsmaecker en Van 

Kenhove, 2002) 

De bedoeling van het praktijkonderzoek is echter een indicatie te geven van het gebruik van niet- 

financiële prestatiemaatstaven in de onderneming en de link tussen leading indicators en financieel succes 

binnen Agfa- Gevaert. Dit kan dan leiden tot verder onderzoek. 
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Een eerste belangrijke stap bij het opzetten van een exploratief onderzoek is de studie van secundair 

bronnenmateriaal. Dit helpt om het onderzoeksdomein af te bakenen en is een goede manier om een 

inzicht te krijgen in het probleem. Dit secundair onderzoek werd reeds vermeld in de literatuurstudie. 

Na het secundair onderzoek kunnen we overgaan tot het bepalen van het onderzoeksprobleem en de 

bepaling van de hypothesen. (De Pelsmaecker en Van Kenhove, 2002) 

 

Vervolgens wordt overgegaan tot de volgende stap in het exploratief onderzoek. Men kan daarbij kiezen 

uit een tweetal basisopzetten. Het ondervragen van bevoorrechte getuigen of de gevalstudie.  

Wij opteerden voor een gevalstudie, meerbepaald bij Agfa- Gevaert. In een gevalstudie wordt één case zo 

concreet mogelijk beschreven. Het is een zo concreet mogelijke beschrijving van een bepaalde realiteit en 

heeft daardoor een grote interne validiteit. Het nadeel van een gevalstudie is dat men de conclusies niet 

kan en mag veralgemenen. Ze geeft echter wel een indicatie over mogelijke verklaringen en dat is de 

doelstelling van het onderzoek. (De Pelsmaecker en Van Kenhove, 2002) 

Een bijkomende reden voor deze keuze is het feit dat ondervraging van bevoorrechte getuigen zeer 

moeilijk is, omdat het geen sinecure is een beperkt aantal bevoorrechte getuigen op te sporen die binnen 

één enkele onderneming een inzicht hebben in het gebruik van alle niet-financiële prestatiemaatstaven en 

hun verband met toekomstig financieel succes. Die kennis is over het algemeen zeer verspreid binnen de 

onderneming. Daardoor werd gekozen voor een gevalstudie aan de hand van interviews met verschillende 

personen binnen één onderneming. 

 

We opteerden voor een onderzoek bij de firma Agfa-Gevaert. Aan de hand van interviews met 

verschillende personen willen we een beeld krijgen van niet-financiële prestatiemaatstaven en de link met 

financieel succes. Dit bedrijf is niet geselecteerd aan de hand van een toevalsstudie. Dit biedt 

verschillende voordelen. Agfa-Gevaert werd gekozen omdat de onderneming reeds lang werkt met niet-

financiële maatstaven die als een instrument dienen om mensen aan te sturen. Verder was er ook de kans 

om met verschillende personen binnen die onderneming over niet-financiële maatstaven te discussiëren. 

Daardoor is het mogelijk een zo volledig beeld te krijgen binnen Agfa-Gevaert. In het bijzonder dank ik 

mijn vader, zelf werknemer bij Agfa-Gevaert, die me in contact bracht met verschillende bevoegde 

personen die me meer uitleg konden geven. Zonder zijn hulp en contacten was deze gevalstudie 

onmogelijk. 

 

6.4 Korte voorstelling van het bedrijf: Agfa - Gevaert 

 

Agfa-Gevaert is een firma met een lange geschiedenis. Het is een fusie tussen het Duitse Agfa AG en het 

Belgische Gevaert Fotoproducten. Beide ondernemingen ontstonden aan het eind van de 19e eeuw. De 

hoofdzetel van de onderneming is gevestigd in Mortsel. Daar werken 4700 van de 17300 personeelsleden 
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die in de hele wereld tewerkgesteld zijn. Haar totale omzet bedraagt 4215 miljoen euro en het netto-

resultaat was 323 miljoen euro of 2.44 euro per aandeel.  

De Agfa-Gevaert Groep is met fotografische en digitale systemen actief op het vlak van informatie, 

communicatie, gezondheid en veiligheid, vrijetijdsbesteding en ontspanning. Haar 

ondernemingsdoelstellingen bestaan uit hoge productkwaliteit, integrale milieuzorg, grootst mogelijke 

veiligheid en optimale economische rendabiliteit.  

 

Het bedrijf telt 4 business units of divisies. Elk heeft een specifieke markt en activiteit. 

  

Consumer imaging (CI):  Professionele en amateurfotografie 

Graphic Systems (GS)/ Grafische divisie: Fotografische en elektronische pre-press, 

analoge en digitale kleurendruksystemen 

Health Care (HE)/ Medische divisie:  Klassieke radiografie en elektronische 

beeldverwerking voor medische toepassingen 

Other Activities:  Micrografie, cinematografische films 

 

De consument kent de onderneming vooral als producent van professionele en amateurfotografie. 

Nochtans is dit slechts een kleine divisie in termen van de omzet. Bijna 80% van de omzet haalt de 

onderneming uit de medische en grafische divisie. We zullen ons in deze studie daarop concentreren. 

Deze business units zijn zowel verantwoordelijk voor de marktgerichte activiteiten als voor de 

productstrategie en ondersteuning op de markt. De ondersteunende diensten, de global shared services, 

helpen de business units bij de bedrijfsvoering. Deze zijn: Research & Development, productie, logistiek, 

aankoop, HRM, informatica, engineering en financiële administratie. Sommige van deze ondersteunende 

diensten zijn wel gedeeltelijk opgesplitst per divisie.  

 

De onderneming onderging de laatste jaren grondige herstructureringen. De gebruikte technologie is in 

volle verandering. Daardoor is men nu volop bezig met de evolutie van analoge naar digitale technologie. 

De onderneming koos ervoor om de nodige fondsen voor verandering binnen de onderneming te halen. 

Daardoor werd in september 2001 het Horizon plan gelanceerd. Door dat plan verminderden de kosten 

met een bedrag van 550 miljoen euro en daalde het personeelsbestand met 4200 voltijdse jobs. 

Na het besparingsplan werd het Orion plan gelanceerd. Dit plan heeft vier doelstellingen. 

�� Groei bespoedigen en bestendigen 

�� Het verbeteren van processen en kwaliteit 

�� Het verminderen van het werkkapitaal 

�� Verminderen van de overheadkosten 
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In het kader van dit plan wordt er nu meer aandacht geschonken aan niet-financiële prestatiemaatstaven 

zoals klantentevredenheid, kwaliteit en innovatie. Dit zal grondig besproken worden in de analyse van de 

resultaten. 

 

6.5 Onderzoeksopzet 

 

We volgen de methode van Eisenhardt (1989) die de stappen uitlegt die men bij een gevalstudie dient te 

volgen.  

 

6.5.1 Getting started 

 

In het eerste deel van het onderzoek bepalen we het doel van het onderzoek. We formuleren eerst onze 

algemene onderzoeksvraag. Deze luidt als volgt. 

 

“Zijn niet-financiële prestatiemaatstaven leading indicators van financieel succes? “ 

 

Daarna leiden we een aantal specifieke onderzoeksvragen af. Deze vragen zijn een vertaling naar de 

onderdelen van de algemene onderzoeksvraag en kunnen beschouwd worden als hypothesen die in het 

onderzoek zullen worden getest. (De Pelsmaecker en Van Kenhove, 2002) 

Hier volgt een lijst van onze specifieke onderzoeksvragen.  

(1) Wat is het belang van financiële prestatiemaatstaven voor toekomstig financieel succes en 

wat zijn de beperkingen van financiële maatstaven? 

(2) Welk business model wordt er binnen Agfa-Gevaert toegepast? 

(3) Hoe legt het business model de link tussen niet-financiële prestatiemaatstaven en financieel 

succes? 

(4) Indien de balanced scorecard wordt gebruikt, hoe ziet ze er dan uit? 

(5) Worden de verbanden tussen financiële en niet-financiële maatstaven ook effectief 

geverifieerd? 

(6) Hoe worden de targets bepaald? 

(7) Hoe worden maatstaven gemeten? 

(8)Wordt het business model continu verfijnd? 

(9)Wat is het resultaat? Kunnen causale business modellen voor een beter financieel resultaat              

      zorgen? 

(10)Hoe wordt klantentevredenheid gedefinieerd en gemeten? 

(11)Vindt de onderneming een link tussen klantentevredenheid en winst? 

(11)Hoe wordt kwaliteit gedefinieerd? 

(12)Vindt de onderneming een verband tussen kwaliteit en winst? 
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(13)Is er een link tussen marktaandeel en financieel resultaat? 

(14)Is het ‘HR- beleid’ gelieerd aan een business model? 

(15)Welk belang hecht de onderneming aan werkzekerheid? 

(16)Is de onderneming selectief in de aanwerving van haar personeel? 

(17)Maakt de onderneming gebruik van zelfleidende teams? 

(18)Zijn de lonen hoog en gebaseerd op de financiële prestaties van de onderneming? 

(19)Investeert de onderneming veel in training en opleiding? 

(20)Wordt er veel informatie gedeeld binnen de onderneming? 

(21)Wat is de link tussen werknemerstevredenheid en financieel succes? 

(22)Leidt een goed ‘HR- beleid’ tot financieel succes? Wordt dit systematisch nagegaan? 

(23)Hoe worden procesverbeteringen gemanaged binnen de onderneming en wat is hun impact op     

      financiële prestaties? 

(24)Hoe belangrijk is onderzoek en ontwikkeling voor de onderneming? 

(25)Hoe worden innovatieprojecten gelanceerd zodat ze aansluiten bij de doelstellingen en  

      strategie van de onderneming? 

(26)Hoe gaat de onderneming de winst na van innovaties en welke niet-financiële prestatie- 

      maatstaven zijn een leading indicator voor de winst die een product genereerd? 

(27)Wat is de rol van patenten binnen de onderneming en worden ze ook gebruikt om extra  

       inkomsten te genereren? 

 

6.5.2 Selecting cases 

 

De volgende stap is het selecteren van de steekproef binnen de populatie. De reden waarom wij opteren 

voor Agfa-Gevaert staat duidelijk beschreven in 6.3 waar we onze onderzoeksmethode verklaren. Binnen 

de onderneming praatte ik met verschillende personen die me een zo volledig mogelijk beeld konden 

geven van het gebruik van niet-financiële prestatiemaatstaven als leading indicator. Deze personen waren: 

Peter Verschave  Controller in de R&D afdeling 

Mark Op de Beeck Manager marketing en sales van grafische consumables 

Jozef De Prijcker Milieucoördinator, coördinator zorgsystemen 

Ief De Roover  Kwaliteitsmanager in de health care divisie 

Toon Van Rossen Consultant global manufacturing 

Dirk Hoefkens  Stafingenieur confectie medische filmen 

 

6.5.3 Crafting instruments  

 

Er werd geopteerd voor interviews aan de hand van een niet- gestructureerde vragenlijst. Dit leverde 

kwalitatieve informatie op. Kwalitatieve data zijn, in tegenstelling tot kwantitatieve data, zeer nuttig om 
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een inzicht te krijgen in onderliggende relaties. (Eisenhardt, 1989) De data die verzameld werden, waren 

de vragen op de vragenlijst, naast aandachtspunten die door mezelf of de geïnterviewde op het moment 

van het interview aangehaald werden om een beter inzicht te krijgen in de informatie of om extra 

bruikbare informatie te winnen. 

Verder kon ik ook gebruik maken van documenten zoals boeken, resultaten, verslagen en slides van 

vergaderingen die een extra bron van informatie waren. De interviews waren de basis.  

 

6.5.4 Entering the field 

 

Een aantal dagen op voorhand werd een mail gestuurd naar de ondervraagde persoon zodat hij een beeld 

kon krijgen van het komende interview. Tijdens het interview werd de informatie genoteerd en eventueel 

aangevuld met bijkomende documenten. De interviews duurden gemiddeld 90 minuten.  

 

6.5.5 Analysing data 

 

De data worden within- case geanalyseerd.  

 

6.5.6 Shaping hypoteheses 

 

Dit is een stap die wordt toegepast wanneer men aan de hand van een praktijkstudie nieuwe theorieën wil 

ontwikkelen. Dit is echter niet het opzet van onze studie en wordt daarom niet toepast.  

 

6.5.7 Enfolding literature 

 

Een belangrijke stap in de praktijkstudie is de vergelijking van de resultaten uit de praktijk met de 

bestaande theorieën en hypothesen. Dit vormt de kern van onze praktijkstudie. Daarin gaan we na wat 

gelijklopend is met de literatuur, welke bevindingen tegenstrijdig zijn en waarom.  

Aan dit proces gaat een grondige literatuurstudie vooraf, ook van de literatuur die tegenstrijdig is met de 

onderzoeksresultaten. Het is namelijk niet de taak om in een praktijkonderzoek alleen theorieën te 

bevestigen. Dit is zo omwille van twee redenen. Een praktijkstudie die alleen maar literatuur bevestigt en 

mogelijke tegenstrijdigheden negeert, is veel minder geloofwaardig. Ten tweede bieden 

tegenstrijdigheden met de literatuur opportuniteiten voor meer onderzoek. Onderzoek uit 

tegenstrijdigheden leidt tot een beter inzicht in de theorie en in de literatuur en kan een aanduiding zijn 

voor een beperkte generaliseerbaarheid van de literatuur. (Eisenhardt, 1989) 
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6.5.8 Reaching closure 

 

Dit is de laatste stap uit de praktijkstudie. Hierin wordt er bepaald wanneer men stopt met het onderzoek, 

namelijk op het moment dat er theoretische verzadiging is. Wij opteerden voor een grondige studie van 

één bedrijf te vergelijken met een groot aantal studies uit de literatuur, zodat we een zo breed mogelijk 

beeld krijgen van het onderwerp. Dit gaf ons de kans om de resultaten uit de gevalstudie grondig te 

analyseren. 

 

6.6 Bespreking van de resultaten 

 

6.6.1 Tekortkomingen van financiële prestatiemaatstaven 

 

6.6.1.1 Belang en beperkingen van financiële prestatiemaatstaven voor toekomstig financieel succes 

 

Het huidig financieel succes is belangrijk voor het toekomstig financieel succes. De onderneming heeft 

winst en vooral cash flow nodig om te kunnen groeien, om investeringen te doen, ondernemingen aan te 

kopen voor een verdere uitbreiding, dividend uit te keren en haar werknemers te vergoeden. Werknemers 

zijn voor de onderneming cruciaal omdat het een kennisonderneming is. Een vertrek van researchers naar 

de concurrentie is dodelijk. Goede financiële prestaties kunnen dus een eerste indicatie geven van 

toekomstig financieel succes omdat de onderneming dankzij deze middelen op een eenvoudige manier 

haar plannen voor de toekomst kan financieren.  

Financieel succes is voor de onderneming echter geen voldoende voorwaarde. Niet dankzij financiële 

prestatiemaatstaven, maar dankzij niet-financiële prestatiemaatstaven en factoren uit de omgeving 

ontdekte de onderneming dat ze haar koers moest veranderen om op lange termijn te overleven. Dit 

zorgde voor de strategische focus op de digitale technologie. De onderneming onderzocht het aantal 

patenten en vergelijk die met de patenten van de concurrentie. Ze ontdekte dat er veel patenten genomen 

werden in de digitale technologie en dat Agfa hierin achterop liep. Daarnaast ondervond men tijdens 

gesprekken met klanten dat vele klanten vragende partij waren voor producten in de digitale technologie. 

De klantentevredenheid had dus te lijden onder een gebrek aan digitale producten.  

Ook de omgeving dus gaf een signaal aan de onderneming. Er waren nieuwe ontwikkelingen in de 

informaticasector en steeds meer beelden werden op een digitale manier verwerkt. De markt wenste deze 

digitale beelden te kunnen afdrukken met de kwaliteit van analoge fotografie.  
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6.6.2. Business modellen in de onderneming 

 

6.6.2.1 Soort business model binnen Agfa-Gevaert  

 

De onderneming is verdeeld in verschillende divisies of business units die elk vrij autonoom werken. 

Daarom zijn er ook verschillende business modellen in de onderneming. De top van de onderneming legt 

de ondernemingsdoelstellingen vast en de doelstellingen per business unit. De manier waarop niet-

financiële maatstaven de winst beïnvloeden wordt per divisie bepaald. Daarom hebben de medische en de 

grafische divisie ook aparte business modellen en andere soorten business modellen. Binnen de grafische 

divisie bestaat er een balanced scorecard, maar die wordt niet actief gebruikt. Daar wordt de strategie 

vertaald naar de verschillende afdelingen en heeft elke afdeling eigen accenten. Er wordt daar ook 

gewerkt met budgetten waarbinnen er aandacht is voor zowel financiële als niet-financiële doelstellingen 

en de middelen die elke afdeling ter beschikking krijgt om die doelstellingen te realiseren.  

In de medische divisie wordt de balanced scorecard wel actief gebruikt sinds enkele jaren.  

Daarnaast heeft de onderneming ook nog een aantal shared services zoals de productie en de informatica- 

afdeling die niet opgesplitst zijn per divisie. Van deze shared services is er één die de balanced scorecard 

toepast, namelijk de informatica-afdeling. Deze balanced scorecard is op het eerste zicht enigszins anders 

omdat dit geen aparte business unit is. Ze zorgt niet in directe lijn voor opbrengsten. Toch kan ook zij 

zonder moeite een balanced scorecard invoeren die de doelstellingen en missie van de afdeling omzet in 

financiële prestatiemaatstaven zoals het werkkapitaal en niet-financiële maatstaven zoals de 

klantentevredenheid, waarbij de klanten hier de twee business units van de onderneming zijn. 

Maar onafhankelijk van het gebruikte model worden de doelstellingen en strategieën wel duidelijk 

vertaald. 

 

6.6.2.2 Bepaling verbanden tussen niet-financiële prestatiemaatstaven en financieel succes 

 

De winstdoelstellingen en de economische logica waarop de onderneming waarde en winst kan creëren, 

wordt in grote lijnen door het topmanagement bepaald. Zij definiëren de strategie op lange termijn. Zij 

bepalen per divisie de financiële doelstellingen die bereikt moeten worden. Die financiële doelstellingen 

kunnen echter niet gehaald worden zonder goed te scoren op bepaalde niet-financiële maatstaven. Wat ze 

exact wil bereiken, hangt af van de strategie die elke divisie volgt. Die strategie wordt vertaald naar niet-

financiële maatstaven. De medische divisie doet dit dus aan de hand van de balanced scorecard, de 

grafische niet.  

Eerst leggen we het implementatieproces in de medische divisie uit. Er wordt een strategy map 

ontwikkeld, waarbij elke maatstaf uit de balanced scorecard verbonden is met een andere financiële of 

niet-financiële maatstaf. Dit leidt tot een balanced scorecard en de ontwikkeling van actiepunten en 

projecten die ervoor zorgen dat de doelstellingen bereikt worden. De persoon waarmee ik praatte binnen 
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de medische divisie wees wel op de voordelen van de balanced scorecard omdat er daar meer nadruk 

gelegd wordt op de niet- financiële maatstaven. Voorheen was men vooral gefocust op de financiële kant 

van de zaak. Nu is die aandacht er nog steeds, maar via de BSC worden de mensen meer geconfronteerd 

met de niet- financiële maatstaven die ze moeten beïnvloeden om de financiële prestaties te verbeteren 

(gesprek met de heer De Roover I., 31 maart 2004). 

In de grafische divisie wordt de strategie vertaald naar budgetten en een business plan per afdeling. Elke 

afdeling krijgt dan een lijst van haar financiële en niet-financiële doelstellingen gedurende dat jaar. Op 

die manier worden daar plannen ontwikkeld om de doelstellingen te bereiken. 

 

6.6.2.3 Beschrijving balanced scorecard 

 

Het document dat de balanced scorecard (indien binnen de divisie toegepast) van de divisie weergeeft, 

beschrijft eerst en vooral de missie en de strategische richting van de business unit. Aangezien de 

medische divisie de enige is die de BSC gebruikt, wordt alleen zij vermeld.  

De balanced scorecard volgt de vier perspectieven zoals Kaplan en Norton (1992) ze beschreven.  

Het financiële perspectief bevat uitgebreide financiële doelstellingen. Er worden targets opgesteld die te 

maken hebben met de EBIT, het marktaandeel en de inkomstengroei. Men wil eveneens de groei van de 

productiviteit verbeteren via een target voor het werkkapitaal. 

Om die financiële doelstellingen te bereiken, dient men zich toe te leggen op een goede band met het haar 

klanten. Hier worden maatregelen genomen zodat de onderneming haar klanten kan behouden. Wanneer 

de analoge technologie de norm was, had Agfa- Gevaert in het overgrote deel van haar producten en 

markten een stevige positie en was dikwijls marktleider. In de omschakeling van analoge naar digitale 

technologie ondervindt de onderneming concurrentie van ondernemingen die zich voordien in een ander 

segment bevonden, zoals Siemens. De onderneming neemt stappen om klanten die in de analoge 

technologie voor Agfa kozen, ook als klant te behouden maar dan met producten op basis van de digitale 

technologie. Verder wil de onderneming een nieuwe markt, Japan, veroveren en er zijn ook maatstaven 

die de klantenfocus in de nieuwe markt bevorderen.  

Ten derde is er ook nog aandacht voor de interne processen die ervoor zorgen dat de onderneming haar 

klanten en haar financierders tevreden stelt. Hier worden de maatstaven gekozen om een verhoogde 

operationele efficiëntie te bereiken; meerbepaald om de supply chain vlotter te laten verlopen. Zo kan 

men producten tijdiger afleveren en wordt de stock beperkt. Dit zorgt dan weer voor minder werkkapitaal. 

Verder wordt er ook aandacht geschonken aan de maatstaven en processen die de kwaliteit van de 

producten moeten vrijwaren en verbeteren. 

Als laatste wordt leren en groei behandeld. De onderneming hecht hier vooral belang aan de competentie 

van haar werknemers. Ze wil haar werknemers houden en verder ontplooien zodat ze een substantïele 

bijdrage leveren tot het succes van de onderneming. Over de bedrijfscultuur wordt niet gesproken, net 

zoals de informatiesystemen. Dit laatste komt omdat de informatica-afdeling een eigen balanced 
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scorecard ontwikkelde die deze stappen behandelt. Daarom wordt er niets over verteld op het niveau van 

de divisies, ondanks het feit dat ze wel belangrijk zijn om de financiële en niet-financiële doelstellingen te 

bepalen. 

 

6.6.2.4 Verificatie verbanden tussen financiële en niet- financiële maatstaven 

 

Dit gebeurt nog niet systematisch. De onderneming heeft wel in het kader van het Orion plan stappen in 

die richting ondernomen. De doelstelling van het Orion plan is het genereren van groei voor de toekomst 

en in het kader van dat plan, wil men een aantal verbanden verifiëren. Binnen het plan heeft men 

verschillende doelstellingen gesteld om afzonderlijke niet-financiële maatstaven te verbeteren, waarvan 

men denkt dat die een grote impact hebben op het financieel succes zoals kwaliteit en de 

ontwikkelingstijd van een nieuw product. In het kader van dat verbeteringsprogramma worden de 

maatstaven duidelijk gedefinieerd en zal hun precieze link met financieel succes worden nagegaan. Zo zal 

bijvoorbeeld een beeld gegeven worden van de precieze link tussen de ontwikkelingsduur en het 

financieel succes. Dit project bevindt zich echter nog in de startfase en men zal pas binnen een aantal 

jaren de precieze verbanden met financieel succes weten. Bovendien wordt dit programma niet toegepast 

op alle niet- financiële prestatiemaatstaven en is het niet de bedoeling een gedetailleerd beeld te krijgen 

zoals dat bij Sears gebeurde. Niet alle verbanden, zoals beschreven in de strategy map, worden dus 

onderzocht. Op dit moment worden de verbanden tussen niet-financiële maatstaven en financieel succes 

soms nagegaan. Bij de evaluatie van bepaalde projecten wordt dikwijls het financieel succes van een 

project bepaald en vergeleken met niet-financiële maatstaven. Op basis van deze werkrapporten kan men 

dus wel zeggen dat er sporadisch of op kleine schaal causale verbanden geverifieerd worden. Nu wil men 

op grote schaal de invloed van enkele key performance indicators nagaan en ze verbeteren om een hoger 

financieel resultaat te bereiken. Deze werkrapporten op kleine schaal gaven wel al een eerste indicatie van 

het belang van enkele niet-financiële maatstaven in het financieel resultaat.  

Voor de bepaling van het marktaandeel wordt er zelfs samengewerkt met de concurrent. De grootste 

ondernemingen in de sector hebben een onderlinge afspraak om deze informatie aan elkaar door te spelen. 

Zo kan elke onderneming op een goedkope manier aan deze informatie raken. 

Klantentevredenheid en kwaliteit zijn ook belangrijke pijlers in het Orion plan. Men wil ze daarom 

systematisch verifiëren. Kwaliteit wordt vrij precies gedefinieerd en gemeten. Er worden nu stappen 

ondernomen om dit te linken aan financieel succes. De systematische verificatie van klantentevredenheid 

zal nog een tijdje op zich laten wachten. 

 

6.6.2.5 Bepaling targets 

 

Het is belangrijk voor elke onderneming om te weten hoe ze haar targets moet bepalen om zo hoog 

mogelijke financiële prestaties te hebben. De manier waarop de targets bepaald worden hangt af van de 
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prestatiemaatstaf. Financiële prestaties worden door het topmanagement bepaald. Andere maatstaven 

worden op verschillende manieren bepaald. Er wordt gestreefd om de target optimaal te zetten om een zo 

hoog mogelijk financieel resultaat te bereiken. Uitgebreide uitleg over elke maatstaf afzonderlijk zou ons 

te ver in detail leiden. Het is wel belangrijk om op te merken dat de onderneming probeert na te gaan 

welk niveau van welke niet-financiële prestatiemaatstaven tot een optimaal resultaat leidt. Voor 

bijvoorbeeld kwaliteit worden er concrete stappen genomen om dit te bepalen. Het optimale niveau van 

klantentevredenheid kan nog niet bepaald worden. Bij maatstaven in human resource management streeft 

men naar een zo hoog mogelijke tevredenheid van de werknemers. Er wordt ook dikwijls vergeleken met 

de concurrentie om targets te bepalen zoals bijvoorbeeld het marktaandeel of het kwaliteitsniveau. 

 

6.6.2.6 Meting maatstaven 

 

De onderneming tracht steeds meer om niet-financiële maatstaven op een valideerbare manier te meten. 

De meeste maatstaven worden wel al sinds verscheidene jaren gemeten. Voor sommige andere 

maatstaven, zoals klantentevredenheid, zal men de komende jaren concrete stappen ondernemen om dit 

beter na te gaan. Dit gebeurt echter per divisie, in tegenstelling tot maatstaven zoals kwaliteit en 

ontwikkkelingstijd die globaal worden gedefinieerd en gemeten. Bij klantentevredenheid is dit niet zo en 

daardoor is de kans groot dat deze maatstaven op verschillende manieren zullen worden gemeten, zodat 

het voor de top moeilijk wordt om maatstaven te vergelijken.  

 

6.6.2.7 Verfijning business model en evaluatie economische logica 

 

Elk jaar gebeuren er wel kleine aanpassingen, maar die beperken zich bijna uitsluitend op de targets. De 

economische logica wordt weliswaar niet continu verfijnd, maar Agfa- Gevaert tracht zich aan te passen 

aan de veranderende omgeving. Gemiddeld worden om de drie tot vijf jaar grote aanpassingen van het 

business model ingevoerd die op middellange en op lange termijn een invloed hebben op de 

onderneming. Dit gebeurt aan de hand van een SWOT analyse. (Een analyse waarbij de onderneming of 

haar divisie de sterkten, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen onderzoekt.) De doelstellingen voor de 

prestatiemaatstaven die binnen dat business model kaderen, kunnen echter sneller evolueren. Maar de 

maatstaven op zich zijn vrij stabiel. 

 

6.6.2.8 Resultaat: Verbetering financiële prestaties ? 

 

Niet alle verbanden worden nagegaan. Het is dus onmogelijk om op een wetenschappelijke manier te 

bevestigen of ontkennen dat een business model voor een beter financieel resultaat zorgt. De reden 

waarom een business model binnen Agfa- Gevaert toegepast wordt, is echter het geloof binnen de 

onderneming dat zoiets bijdraagt tot strategische focus en financieel succes. De verschillende linken in de 
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strategy map worden opgesteld omdat men de overtuiging heeft dat maatregelen, zoals bijvoorbeeld de 

stappen die ondernomen worden om het personeel beter te vormen, tot een hoger marktaandeel leiden. De 

onderneming heeft de indruk dat zachte, niet-financiële indicatoren een grote invloed hebben op de 

cultuur die de mensen moet focussen op de lange termijn doelstellingen. Het business model wordt als 

strategische tool door het management gebruikt om alle afdelingen en personeelsleden te wijzen op de 

belangrijke maatstaven. Het management zelf is tevreden over de tool. 

Wanneer we specifiek naar de balanced scorecard kijken, merken we ook daar vertrouwen in het model, 

meerbepaald in de focus op niet- financiële prestatiemaatstaven. De financiële prestaties zijn echter niet 

spectaculair verbeterd sinds de implementatie, maar daar is de veranderende omgeving en lage dollar voor 

een groot deel voor verantwoordelijk. Modellen zoals de scorecard zijn nog vrij recent ingevoerd zodat 

het moeilijk is om de exacte impact ervan te bepalen. Deze zal echter nooit volledig nagegaan kunnen 

worden aangezien het Orion plan geen implementatie vooropstelt van een systeem dat alle verbanden zal 

nagaan. Enkel de verbanden van de voor het management meest cruciale prestatiemaatstaven op het 

financieel succes zullen worden nagegaan. Maar binnen de onderneming heerst er een geloof dat het 

business model werkt omdat het werknemers focust op niet-financiële prestatiemaatstaven die de 

onderneming nodig heeft om financieel succes te hebben.  

 

6.6.3. Relatie tussen marketing variabelen en winst 

 

6.6.3.1 Definitie en meting klantentevredenheid 

 

Klantentevredenheid wordt per divisie bepaald en gedefinieerd. In het kader van het Orion plan wil men 

de klantentevredenheid verbeteren en heeft elke divisie de opdracht gekregen eraan te werken. Binnen de 

medische divisie worden er dit jaar stappen ondernomen om de klantentevredenheid te meten en te linken 

aan het resultaat. 

Ook in de grafische divisie worden er stappen ondernomen om de klantentevredenheid te verbeteren. 

Naast het Orion project loopt ook het Apollo programma in de grafische divisie dat tot doel heeft de 

klantenbehoeften te bevredigen. In het kader van dat programma wil men steeds gedetailleerder nagaan 

wat de tevredenheid van de klanten beïnvloedt. De klantentevredenheid wordt daar voor een zeer groot 

deel bepaald door de kwaliteit van de producten en de tijdigheid en volledigheid van de leveringen. 

Verder ontdekte de onderneming eveneens via dat programma het belang van een snelle communicatie.  

 

6.6.3.2 Link tussen klantentevredenheid en winst? 

 

Deze link zal verder onderzocht worden de komende jaren. Op dit ogenblik worden er wel 

onrechtstreekse linken gelegd tussen de klantentevredenheid en het financieel resultaat. Men heeft 

namelijk onrechtstreeks een idee van de impact van klantentevredenheid omdat men weet dat kwaliteit de 
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belangrijkste driver is van klantentevredenheid. Verder is men op de hoogte van enkele verbanden tussen 

kwaliteit en prestatiemaatstaven zoals marktaandeel en winst. Het nagaan van een rechtstreeks verband 

tussen klantentevredenheid en financiële of niet-financiële prestatiemaatstaven die een impact hebben op 

de winst is voor binnen enkele jaren. 

 

6.6.3.3 Definitie kwaliteit 

 

Kwaliteit is op ondernemingsniveau zeer duidelijk gedefinieerd. Er zijn binnen de onderneming drie 

voorwaarden, onderdelen van kwaliteit: conformiteit met specificaties, proceskwaliteit en 

communicatiekwaliteit.  

Het product moet ten eerste conform zijn aan expliciete en impliciete specificaties. De expliciete 

specificaties worden uitgeschreven op documenten en bestelbonnen of worden uitgesproken. De 

impliciete specificaties hebben worden niet duidelijk vermeld, maar zijn daarom niet minder belangrijk. 

Het zijn kwaliteitseisen die de klant vanzelfsprekend vindt. 

Ten tweede is er ook nog de proceskwaliteit. Die bestaat ondermeer uit de geschiktheid voor gebruik. Een 

eindproduct of een halffabrikaat wordt goed of afgekeurd afhankelijk van de geschiktheid voor gebruik. 

Er wordt per product een norm opgesteld zoals de verwachte gevoeligheid en een tolerantiemarge. Indien 

het product zich binnen de tolerantiemarge bevindt wordt het verder verwerkt of naar de klant gestuurd. 

Anders valt het buiten specificaties. Dan wordt het gerecycleerd en worden de grondstoffen 

gerecupereerd. Verder wordt de proceskwaliteit ook nog bepaald door de kwaliteit van de logistiek die de 

producten tijdig moet leveren en service kwaliteit. Deze zorgt ervoor dat eventuele fouten of problemen 

zo snel mogelijk opgelost worden.  

Als laatste heb je ook nog de communicatiekwaliteit die betrekking heeft op de interactie tussen zowel 

klanten en leveranciers als interne eenheden.  

De onderneming gaat dus niet alleen uit van het standpunt van de klanten bij de bepaling van kwaliteit. In 

een groepsconferentie werd de nadruk gelegd op het feit dat kwaliteit meer is dan de conformiteit met 

standaarden en specificaties. Men focust zich ook niet alleen op de kwaliteit van de producten en 

diensten, maar ook op de manier waarop mensen werken, de manier waarop machines functioneren en de 

wijze waarop systemen en procedures gevolgd en verbeterd worden.  

Deze definitie wordt dan omgezet naar maatstaven die binnen de onderneming gebruikt worden om 

kwaliteit te managen. Aan de hand van marketing studies bepaalt men de functionele eisen die de klant 

verwacht. Deze functionele eisen worden dan omgezet in technische specificaties. Deze maatstaven zijn 

meetbaar en worden binnen de onderneming gebruikt. Niet alle maatstaven worden bepaald op basis van 

marketingstudies. Proceseisen worden bepaald door de fabricage-eenheid. Deze kwaliteitseisen hebben 

niets te maken met de waarde van het product bij de klant, maar zorgen voor het efficiënt en 

milieuvriendelijk produceren van de producten. Deze eisen kunnen gaan over de productietijd, het 

maximale afvalpercentage etc. 
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6.6.3.4 Verband tussen kwaliteit en winst 

 

De onderneming vindt zowel rechtstreekse als onrechtstreekse effecten van kwaliteit op winst. We 

bespreken eerst de rechtstreekse effecten op winst. De rechtstreekse effecten zijn de gevolgen van een 

betere kwaliteit op de kost voor de onderneming. De onderneming tracht dit op het niveau van de 

onderneming te minimaliseren. De ondernemingskosten bestaan uit twee delen. De controlekosten en de 

falingskosten.  

Controlekosten bestaan ook weer uit twee delen. De keuringskost is de totale kost van testen en 

inspecties, terwijl de preventiekost gemaakt wordt om machines preventief te onderhouden tegen fouten 

en om het personeel beter op te leiden.  

De falingskost heeft ook twee onderdelen: de interne en de externe falingskost. De interne kost is de kost 

die de onderneming moet dragen tengevolge van defecten en verliezen binnen de onderneming. De 

externe kost bestaat uit het behandelen van klachten, verlenen van herstellingen of uitbetalen van een 

schadevergoeding. Dit zijn dus kosten die men bij de klant maakt, ten gevolge van een slechte kwaliteit.  

De onderneming wil de totale kost van deze vier groepen verlagen en werkt daarom aan het optimale 

niveau van elke categorie kosten. Dit verband heeft een rechtstreeks effect op het resultaat van de 

onderneming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Kwaliteitskost bij Agfa-Gevaert 
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Op deze figuur ziet u hoe de onderneming de kost van kwaliteit probeert te minimaliseren. De optimale 

kwaliteitskost wordt, zoals op de grafiek te zien is, niet bereikt wanneer de kwaliteit maximaal is. De 

controlekost zou dan te hoog oplopen omdat de preventiekost enorm stijgt. Een zeer lage kwaliteit is 

eveneens te mijden omdat de onderneming dan hoge verliezen zou hebben, zowel binnen als buiten de 

onderneming. De onderneming werkt nu volgens dit model en is bezig met het zoeken naar exacte cijfers 

van alle kosten om dat optimum zo goed mogelijk te bepalen.  

 

Maar het is niet omdat de kosten van kwaliteit minimaal zijn, dat de klantentevredenheid daardoor 

maximaal is. De link tussen kwaliteit en klantentevredenheid is nog veel belangrijker voor het financieel 

resultaat. Er moet dus ook rekening gehouden worden met de onrechtstreekse gevolgen van kwaliteit. De 

onderneming ziet in beide divisies kwaliteit als haar competitief voordeel. Er wordt in dat model reeds 

rekening gehouden met de kosten die de onderneming draagt wanneer de klant klachten of defecten heeft. 

Sommige externe falingskosten worden dus in het model meegerekend. Er zijn wel nog kwaliteitskosten 

die niet in het model vervat zijn, namelijk de gederfde winst van een ontevreden klant die de 

onderneming verlaat. Deze kost is veel minder gekend, hoewel het voor de onderneming zowel in de 

medische als de grafische sector een concurrentievoordeel is. Uit onderzoek in de grafische industrie 

blijkt zelfs dat de goede kwaliteit een hogere prijs dan de concurrent kan rechtvaardigen. Pas wanneer de 

prijs zo’n tien tot vijftien procent hogerdan het gemiddelde ligt, zal de klant switchen, maar hij is zeker 

bereid een iets hogere prijs te betalen. 

 

6.6.3.5 Link tussen marktaandeel en financieel resultaat? 

 

De onderneming streeft naar een zo hoog mogelijk marktaandeel. In de meeste van haar producten is ze 

de eerst of de tweede in de markt. Wanneer ze er niet in slaagt om een van die posities te bereiken en 

derde of vierde is in de strijd om het hoogste marktaandeel worden de investeringen afgebouwd en verlaat 

men de markt.  

Marktaandeel zorgt binnen de onderneming namelijk voor een beter financieel resultaat. Er zijn echter 

veel factoren die de link tussen marktaandeel en financieel resultaat kunnen verstoren: de marktevolutie, 

de prijsevolutie, de wisselkoers en de kostprijs van de grondstoffen zoals zilver. 

Enerzijds is er de dreiging van de digitale technologie. Op sommige markten is er nog steeds een hoog 

marktaandeel, maar de markt verkleint en de prijzen eroderen. Deze factoren zorgen ervoor dat de omzet 

op vele markten gedaald is zonder dat het marktaandeel daalde. De evolutie van de prijzen en van de 

markt is dus heel belangrijk.  

Verder worden marketingmanagers niet alleen geëvalueerd op basis van hun omzet, maar ook op basis 

van de verkochte hoeveelheid. De onderneming doet dit omdat de wisselkoers een enorm grote invloed 

heeft op de winst. De onderneming heeft een boekhouding in euro, maar ongeveer de helft van de omzet 

wordt in dollar geboekt. De inkomsten hangen dus in belangrijke mate af van de waarde van de dollar. 
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Deze daalde de laatste jaren aanzienlijk en dat had een negatieve impact op het resultaat. Maar niet alleen 

de omzet hangt in grote mate af van de wisselkoers, ook de kostprijs zakt normaalgezien bij een lage 

dollarwaarde. Een belangrijke grondstof van de onderneming, namelijk zilver staat namelijk genoteerd in 

dollar. Op die manier is de kost van de onderneming ook lager. Maar ondanks die lagere wisselkoers is de 

prijs van het zilver in euro toch niet gedaald. De prijs is, ook in euro, sterk gestegen doordat de marktprijs 

van zilver sinds oktober 2003 enorm steeg. Hij ligt nu 60% hoger.  

 

6.6.4 De impact van werknemers op toekomstig financieel succes 
 

6.6.4.1 Implementatie ‘HR beleid’ binnen doelstelling, strategie, business model 

 

Het ‘HR- beleid’ is verbonden aan de strategie van de onderneming, net zoals de balanced scorecard 

daaraan verbonden is. Het ‘HR- beleid’ van Agfa-Gevaert heeft ondermeer de functie om mensen aan de 

werven in functie van de strategische objectieven en om mensen binnen de onderneming continu te 

focussen en op te leiden zodat ook zij maximaal werken naar de strategische objectieven. Het laatste 

wordt trouwens expliciet vermeld binnen de balanced scorecard in het perspectief van leren en groei. Alle 

maatstaven van het gehanteerde business model, zoals kwaliteit worden doorvertaald van doelstellingen 

van de business unit naar doelstellingen van de afdeling en zo naar individuele doelstellingen van de 

werknemers. Daardoor is er maximale aandacht voor de strategie en de stappen die de onderneming moet 

nemen om die strategie uit te voeren.  

 

6.6.4.2 Werkzekerheid binnen Agfa- Gevaert 

 

De onderneming probeert werkzekerheid te garanderen voor haar personeelsleden. Wanneer afdelingen 

toch hun personeelsbestand inkrimpen, gaat men het teveel aan personeel realloceren. Zij krijgen dan een 

opleiding die hen toelaat de nodige vaardigheden aan te leren.  

 

6.6.4.3 Selectiviteit in aanwerving personeel 

 

In haar aanwerving is de onderneming zeer selectief. Ze heeft ook de mogelijkheid dat te doen omdat ze 

hogere lonen aanbiedt dan het gemiddelde in de chemische sector. Dit trekt veel kandidaten aan. De 

onderneming wil de beste kandidaten aantrekken en als zich onder sollicitanten echt geen geschikte 

personen voor de job bevinden, wordt er niemand aangeworven. 
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6.6.4.4 Gebruik van zelfleidende teams 

 

De onderneming maakt intensief gebruik van teams of decision making units (DMU’s) zoals ze binnen de 

onderneming genoemd worden. Daarin worden personen met verschillende achtergronden uit 

verschillende eenheden samen gebracht. Dit kan gaan om mensen uit de afdeling marketing, 

kwaliteitsbeleid, productie en aankoop. Deze krijgen uitgebreide bevoegdheden om strategische projecten 

uit te voeren. 

 

6.6.4.5 Niveau en variabiliteit van het loon 

 

De lonen zijn hoger dan het gemiddelde in de chemische sector. De ondernemingstop vindt dit echter 

steeds meer een nadeel. De hoge loonkost tast volgens de onderneming de concurrentiepositie aan. 

Sommige lonen zijn gebaseerd op de financiële prestaties van de onderneming. Bedienden en arbeiders 

hebben een vast loon. Voor hen geldt dit dus niet. Lager kader ontvangt een eindejaarsbonus afhankelijk 

van hun prestaties in de onderneming. Hun prestaties worden ook in rekening genomen bij de 

loonstijgingen. Zo zal iemand die goed werkt na jaren tot 20% meer verdienen dan een collega die 

gemiddeld presteert omdat de jaarlijkse opslag bij de goed presterende collega hoger is. Iemand die 

slechter presteert zal een lagere opslag krijgen zodat hij minimum 90% van het loon heeft van een 

gemiddeld presterende collega. Dit is een variabel loon, maar hangt niet af van de financiële prestaties 

van de onderneming. Het middle management heeft ook een dergelijk systeem dat de vaste lonen en de 

eindejaarsbonus laat afhangen van de prestaties, maar zij krijgen daarbovenop nog een winstuitkering. 

Deze is vanzelfsprekend afhankelijk van het financieel resultaat. Van het hoogste management is de 

verloning onbekend. 

 

6.6.4.6 Belang training en opleiding 

 

De onderneming hecht hier veel belang aan. Op elk niveau van de onderneming is een goede opleiding 

belangrijk, zowel op de werkvloer, in de productieafdeling als in de onderzoeksafdeling.  

 

6.6.4.7 Delen van informatie binnen onderneming 

 

Er zijn verschillende mechanismen die ervoor zorgen dat er voldoende informatie gedeeld wordt binnen 

de onderneming.  

Algemene informatie over de onderneming wordt voor alle werknemers ter beschikking gesteld op het 

intranet binnen Agfa-Gevaert. Dit gaat om resultaten, maar ook beslissingen en veranderingen die 

toepassing hebben op heel de onderneming. Alle werknemers krijgen hiervoor toegang .  



Hoofdstuk 6: Empirisch onderzoek 

104 

Verder zijn er ook nog verschillende databases. Alle werknemers kunnen deze eenvoudig raadplegen als 

ze die nodig hebben voor hun taak en kunnen deze gegevens aanvullen als het nodig is.  

Op die manier heeft iedereen binnen de organisatie de informatie die nodig is om zijn taak zo goed 

mogelijk uit te voeren en om een goed beeld te krijgen van de situatie binnen de onderneming. 

 

6.6.4.8. Verband tussen werknemerstevredenheid en financieel succes  

 

In deze vraag beantwoorden we de directe link tussen werknemerstevredenheid en financieel succes. Over 

het eventuele bestaan van een indirecte link, de link tussen werknemerstevredenheid - 

klantentevredenheid en financieel succes, is te weinig geweten om het uitgebreid te behandelen.  

De onderneming heeft de voorbije jaren steeds meer gedaan om de werknemerstevredenheid te 

verbeteren. Zowel op de werkvloer als bij het kaderpersoneel. We gaan deze categorieën grondig 

bespreken. 

In de productieafdeling levert de onderneming al jarenlang inspanningen om de tevredenheid te 

bevorderen. We bespreken dit thema aan de hand van de werking in de confectie- afdeling omdat deze 

afdeling al verschillende jaren het meest actieve beleid voert ten aanzien van werknemerstevredenheid en 

communicatie en omdat het een zeer arbeidsintensieve productie- afdeling heeft met 350 arbeiders. De 

afdeling had midden de jaren negentig een moeilijke relatie met haar werknemers. Dit ging zelfs zover dat 

er in ’96 een aantal keer gestaakt werd. De arbeiders klaagden over een enorme druk en hadden last van 

stress. Daarop werd er een grote stress- enquête gehouden bij de werknemers en daaruit bleek dat die 

stress door twee factoren beïnvloed werd. Enerzijds was er soms frustratie wanneer een collega zijn werk 

niet deed of niet deed zoals het hoort. Anderzijds was er ook ontevredenheid over de manier van leiding 

geven. De werknemers waren onmachtig om dingen bij te sturen. Deze redenen zetten de onderneming 

aan om hun relatie met de werknemers te verbeteren; vooral op het vlak van communicatie.  

Er werden daarom veel initiatieven genomen om de communicatie te verbeteren. Er is onder meer elke 

maand in de afdeling een bijeenkomst van verschillende personeelsleden, zowel werknemers, ploegbazen 

als productieverantwoordelijken met de bedoeling om te sturen wat leeft op de vloer en elke vier vijf 

weken wordt er info gegeven van wat er te doen staat qua opleiding en andere punten. 

Wat ook nieuw werd ingevoerd, en met succes, is de spreekbuis. Daarin kunnen werknemers uit de 

verschillende productieafdelingen vragen stellen en opmerkingen geven aan een onafhankelijk 

vertrouwenspersoon. Deze kunnen gaan over klachten, opslag, kansen op bevordering etc. Die 

vertrouwenspersoon gaat dan zo snel mogelijk op zoek naar een oplossing of een antwoord op vragen. Er 

wordt bijgehouden hoeveel vragen aan de vertrouwenspersonen gesteld worden en hoeveel vragen reeds 

beantwoord zijn zodat ook de werknemers merken dat dit een effectief communicatiemiddel is. Dat wil 

daarom niet zeggen dat de vertrouwenspersoon altijd goed nieuws brengt, hij zorgt er wel voor dat 

onzekerheden verdwijnen. Dit werd in alle productie-eenheden ingevoerd, maar wordt het meest 

toegepast in de confectie- afdeling. Deze afdeling heeft ook niet toevallig sinds verschillende jaren de 
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beste resultaten. Elk jaar haalt deze afdeling haar doelstellingen, zowel financiële als niet- financiële 

resultaten. Dit heeft ze te danken aan een goede communicatie en een effectieve evaluatie.  

Er zijn een aantal waardemeters om een werknemer te evalueren en op maandelijkse basis worden de 

prestaties van elke arbeider geëvalueerd en besproken met de arbeider zelf.  

Dit zijn in de confectie- afdeling de twee belangrijkste factoren voor een goede werking.  

Ook bij kaderleden wordt er gewerkt aan de werknemerstevredenheid. Het voorbije jaar was er met een 

90-tal kaderleden een individueel, langdurig (1/2 dag) gesprek over de tevredenheid ten aanzien van de 

beslissingsbevoegdheid, de waardering voor hun werk, het feit of hun voorstellen voldoende aanvaard en 

overgenomen worden door de top en de tevredenheid over hun verloning. Daarna werkten nog eens 450 

kaderleden mee aan een schriftelijke enquête. Aan de hand daarvan worden stappen ondernomen om de 

tevredenheid nog te verbeteren. Het effect ervan is pas later merkbaar. 

 

6.6.4.9 ‘HR- beleid’ en financieel succes 

 

Exacte cijfers over de link tussen personeelsbeleid en financieel succes zijn er niet en het zou voor de 

onderneming te moeilijk zijn om het globaal te meten.  

De werknemerstevredenheid probeert men wel te verbeteren en er zijn en indicaties en soms bewijzen dat 

dit succesvol is.  

Verder doet de onderneming al sinds haar bestaan enorm veel inspanningen om een degelijk ‘HR- beleid’ 

op te bouwen met aandacht voor de uitvoering van de strategie naar alle leden van de organisatie. De 

onderneming heeft de indruk dat dit een goede werkwijze is die op lange termijn een bijdrage heeft in het 

financieel succes van de onderneming.  

 

6.6.5. Procesverbeteringen en onderzoek & ontwikkeling als leading indicators voor toekomstig 

financieel succes 

 

6.6.5.1Wijze waarop procesverbeteringen gemanaged worden en impact op het financieel resultaat 

 

De maatregelen die de onderneming neemt om het competitief voordeel te creëren of te behouden worden 

uitgevoerd via projecten. Procesverbeteringen vallen hier dus ook onder en worden ook via projecten 

bereikt. De top van de onderneming geeft indicaties over de processen die veranderd en verbeterd moeten 

worden. Dan worden er teams gevormd van mensen die aanpassingen en verbeteringen proberen te 

realiseren. De procesverbeteringen worden vrij breed gedefinieerd. Het gaat over het algemeen over een 

combinatie van een aantal processen. Er worden op voorhand doelstellingen bepaald en achteraf wordt het 

project geëvalueerd om de invloed van de procesverbeteringen op het competitief voordeel en op het 

toekomstig financieel resultaat te meten. Sommige procesverbeteringen hebben een directe impact op het 

financieel resultaat. Van anderen wordt de onrechtstreekse invloed bepaald. 
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6.6.5.2 Belang onderzoek & ontwikkeling  

 

De onderneming hecht een groot belang aan innoverende producten. Zeker nu de markt in volle evolutie 

is, zijn innovaties de sleutel tot succes. Zonder deze veranderingen kan de onderneming op lange termijn 

niet overleven. Er wordt elk jaar zo’n 200 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd, dat is 

ongeveer 4.5% van de totale omzet. Agfa-Gevaert is in België de onderneming die het meeste patenten 

registreert, gemiddeld zo’n 150 per jaar. De onderneming investeert in onderzoek naar producten en 

solutions; dat zijn combinaties van producten, software en service die op maat van klanten gecreëerd 

worden. 

 

6.6.5.3 Alignering van innovatie met doelstellingen en strategie  

 

Een zijn twee mechanismen die ervoor zorgen dat nieuwe technologieën worden toegepast in innoverende 

producten: het push- en het pull- mechanisme.  

Bij het pull mechanisme speelt de marketingafdeling een belangrijke rol. Zij zien noden en evoluties op 

de markt en lanceren vragen voor onderzoek of VVO’s indien ze een nieuw idee op de markt willen 

brengen. Als die door de onderzoeksafdeling goedgekeurd worden, kan men overgaan tot onderzoek & 

ontwikkeling. In die VVO’s zit altijd wel een duidelijk business plan. Daarin wordt beschreven hoeveel 

het product mag kosten, wanneer het klaar moet zijn, welke functionele specificaties het product moet 

hebben en welke omzet men met het product wil bereiken wanneer het op de markt is. Tijdens het 

ontwikkelingsproces wordt er eerst een prototype gemaakt en op basis daarvan wordt er een GO/NO GO 

beslissing genomen om het project al dan niet verder te ontwikkelen.  

Het pull mechanisme gaat uit van de R&D- afdeling. Zij zien bv. aan universiteiten technologieën 

ontstaan en volgen de markt van de patenten op de voet. Op basis van deze evoluties wordt er dan 

overlegd met marketeers om bepaalde ideeën al dan niet op de markt te brengen, ideeën die passen binnen 

de visie en strategie van de onderneming.  

Via het push mechanisme kan men onderzoek afstemmen op gebeurtenissen in de markt en dus op korte 

termijn reageren op concurrenten. Het pull mechanisme is echter effectiever als het op een lange termijn 

focus aankomt omdat onderzoekers daar reeds op de hoogte zijn van evoluties nog voor er iets van 

beschikbaar is op de markt. Beide mechanismen vullen elkaar aan.  

Innovatie is in grote mate opgesplitst per divisie, maar deze stappen zijn grotendeels hetzelfde voor alle 

divisies. 
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6.6.5.4 Investeringen in onderzoek & ontwikkeling als leading indicator 

 

De functie van onderzoek & ontwikkeling als leading indicator wordt nog niet systematisch nagegaan. 

Wel wordt er per project of per product een rapport gemaakt, waarin de opbrengst en een aantal niet-

financiële prestatiemaatstaven geëvalueerd worden. Er zijn namelijk vijf niet-financiële 

prestatiemaatstaven die de onderneming per onderzoek nagaat. Deze zijn : 

�� time to market, of de tijd tussen de start van een onderzoeksproject en de lancering op de markt,  

�� het aantal specificatiewijzigingen tijdens de ontwikkelingsfase,  

�� het aantal projecten of solutions dat op tijd wordt afgewerkt,  

�� het verschil tussen de werkelijke inkomsten die het eerste jaar voortgebracht worden door nieuwe 

producten of solutions en de inkomsten die beoogd werden in het business plan en 

�� de launch delay of het quotiënt van de werkelijke time to market en de geplande time to market. 

Deze maatstaven zijn een indicatie van het succes van een product op lange termijn. Vooral de time to 

market is cruciaal, zo blijkt uit verschillende analyses van projecten. Hoe langer die duurt hoe slechter de 

financiële prestaties van een product of solution zullen zijn. Hoe langer ze wachten, hoe groter de kans 

dat mogelijke klanten het product van de concurrent leren kennen en dat deze concurrenten op die manier 

Agfa te snel af zijn. Deze time to market wordt sterk beïnvloed door een andere parameter, namelijk het 

aantal specificatiewijzigingen tijdens de ontwikkeling, zo blijkt uit analyses. Daarom worden er nu 

stappen ondernomen om marketing en R&D beter te laten communiceren tijdens de beginfasen van het 

onderzoek, wanneer de functionele specificaties omgezet worden in technische specificaties om zo 

onnodige vertraging te vermijden.  

Deze maatstaven correleren dus heel goed met het financieel succes van specifieke innovaties. In het 

kader van het Orion plan wordt er gewerkt aan een project dat een globaal verband wil nagaan tussen 

onderzoek & ontwikkeling en financiële prestaties. Toch heeft de onderneming al indicaties van het 

verband omdat er al evaluaties per project gebeuren. Men weet welke maatstaven belangrijk zijn, maar 

men zal de komende jaren dat belang in cijfers proberen uit te drukken. 

Deze niet-financiële maatstaven hebben het voordeel van een betrouwbare indicator te zijn van het succes 

van een product of solution. Het nadeel is echter dat ze pas volledig gekend zijn op het moment dat het 

project reeds ontworpen is. Dit is bijna niet werkbaar. Daarom zijn er een aantal andere indicatoren die 

tijdens het project gehanteerd worden. Dit zijn eveneens vijf indicatoren. Ze houden soms verband met de 

bovengenoemde niet-financiële prestatiemaatstaven. Deze zijn: 

�� De verstreken tijd tussen het bereiken van een volgende fase in het project en de geplande datum 

waarop die volgende fase moest worden ingezet volgens het plan. Elk plan is namelijk ingedeeld 

in fases of mijlpalen en er zijn op voorhand termijnen vastgelegd waarin elke mijlpaal bereikt 

moet worden. 

�� Het verschil tussen de geplande en werkelijke projectkosten 
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�� Het percentage aan goedgekeurde proeffabricages. Hoe hoger dit percentage, hoe beter uw 

ontwikkelingsproces. Als er dikwijls aanpassingen nodig zijn, dan zal het aantal proeffabricages 

groot zijn vooraleer er een goedgekeurde proeffabricage is. Dit is belangrijk want proeffabricages 

kosten de onderneming veel tijd en geld. 

�� De vergelijking tussen de werkelijke kost aan grondstoffen van een product en de gebudgetteerde 

kostprijs.  

�� Als laatste komt het aantal veranderingen van technische specificaties terug.  

Deze prestatiemaatstaven kan de onderneming nagaan en eventueel beïnvloeden tijdens de 

onderzoeksfase. Elk van de vijf maatstaven krijgt een bepaald gewicht en op basis daarvan geeft men 

gemiddeld om de drie maanden een score aan het project. Op basis van die score en van de score op elke 

maatstaf afzonderlijk kan men het project beoordelen en eventueel bijsturen. Deze maatstaven vervangen 

de andere maatstaven niet. Ze komen er eigenlijk uit voort en geven extra informatie. Ze zijn dus een 

aanvulling. Zo ontdekte de onderneming dat vooral op de eerste en de laatste indicator systematisch slecht 

gescoord wordt. Daarom zal ze aan deze maatstaven nu meer gewicht geven zodat de time to market en 

het aantal specificaties wijzigt, omdat men op de hoogte is van het belang van deze maatstaven voor 

financieel succes.  

 

6.6.5.5 Rol van patenten binnen de onderneming: rechtstreekse en onrechtstreekse link met financiële 

resultaten 

 

Zoals we reeds al vermeldden, heeft de onderneming vrij veel patenten. De eerste functie van patenten 

binnen de onderneming is het onrechtstreeks genereren van financiële resultaten via producten en 

solutions. Deze functie sluit nauw aan bij de vorige vraag aangezien patenten volop gebruikt worden in de 

onderzoeksfase en die link met financieel succes zit dus vervat in de vorige vraag, aangezien patenten 

gecreëerd en aangevraagd worden tijdens die fase. 

Maar de laatste vier jaar is de onderneming nu actief lid en gebruiker van YET2.com. Op deze site 

kunnen bedrijven een beschrijving geven van de patenten die ze ter licentie geven of kunnen ze ingaan op 

gelijkaardige voorstellen. Het voordeel van deze site is dat men op een vrij anonieme manier kennis 

maakt met mogelijke klanten of verspreiders van patenten omdat er een algemene omschrijving gegeven 

wordt, waarbij de verhandelaars in de eerste fases elkaars identiteit niet kennen. Op die manier genereren 

patenten extra inkomsten. 

Er worden ook dikwijls patentenswaps uitgevoerd. Dit heeft als voordeel dat het bij geen van beiden voor 

een extra kost zorgt. Deze royalties zijn afhankelijk van het belang van het patent, maar bedragen 

gemiddeld toch zo’n 2 tot 3% van de verkoopprijs. Ook in het kader van een rechtszaak over plagiaat 

wordt er dikwijls aan patentenruil gedaan. Dergelijke rechtszaken kunnen namelijk verschillende jaren 

aanslepen zonder dat de onderneming enige zekerheid of nog maar een vermoeden heeft van het verdict. 

De schadeclaims in dergelijke zaken zijn zeer hoog. Daarom verkiezen beide partijen in de meeste 
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gevallen om tot een minnelijke schikking over te gaan in plaats van de rechtszaak verder te zetten, 

waarbij de ene onderneming het patent van de andere verkrijgt, in ruil voor één of meerdere patenten van 

de concurrent. Dit zorgt voor minder onzekerheid en wordt daarom meestal verkozen.  

Verder worden er ook patenten genomen om strategische redenen, ook al zijn er op korte termijn geen 

vooruitzichten om ze effectief toe te passen op de markt. Soms wil de onderneming mee zijn met een 

aantal ontwikkelingen en patenten vastleggen om zo producten of technologieën vast te leggen, die later 

van pas kunnen komen wanneer een concurrent zijn versie op de markt gooit. Op die manier kan de 

onderneming snel een alternatief lanceren, zonder zich een weg te moeten banen tussen de reeds 

beschermde innovaties van concurrenten. De onderneming heeft namelijk niet altijd de intentie om 

nieuwe ideeën zo snel mogelijk te lanceren. Dit is het geval wanneer die innovaties opvolgers of interne 

concurrenten zijn van andere producten of solutions die succesvol zijn en de onderneming veel cash flow 

opleveren. De onderneming wil daar dan maximaal van profiteren. Ze zal een nieuw idee lanceren 

wanneer de concurrent dit ook doet of wanneer het oudere product niet voldoende cash flow meer 

genereert.  

Patenten zijn dus een bron van inkomsten voor de onderneming. Verder zijn ze ook nog een leading 

indicator omdat ze de groei op lange termijn voorafgaan. Ook de patenten van concurrenten moeten in het 

oog gehouden worden omdat ze weergeven waar hij mee bezig is en hoever Agfa- Gevaert  staat te 

opzichte van de omgeving.  

Patenten zorgen echter ook voor kosten. Deze worden niet alleen gemaakt tijdens het indienen en 

aanvragen ervan. Het onderhouden van deze patenten kost elk jaar ook geld. Daarom wil men de 

onderhoudskosten, zoals ze genoemd worden, optimaliseren en overbodige patenten verkopen. 

 

6.7. Samenvatting van de bevindingen uit het praktijkonderzoek 

 

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat niet- financiële prestatiemaatstaven binnen Agfa- Gevaert een sleutel 

zijn tot het succes op lange termijn. Dit is niet wetenschappelijk bewezen, maar op basis van een aantal 

argumenten kunnen we dit staven. 

 

Op basis van niet- financiële prestatiemaatstaven, samen met omgevingsfactoren, ontdekt de onderneming 

tekortkomingen en opportuniteiten voor de toekomst. Via het onderzoek van patenten en 

klantentevredenheid ontdekte de onderneming een aantal jaren geleden welke weg ze moest uitslaan om 

op lange termijn te overleven en succesvol te zijn. 

 

Het management is tevreden over het gebruik van causale business modellen die binnen de onderneming 

gebruikt worden. Vooral de balanced scorecard zet aan tot focus op niet- financiële maatstaven. De 

onderneming heeft namelijk de indruk dat zachte, niet financiële indicatoren een grote invloed hebben op 



Hoofdstuk 6: Empirisch onderzoek 

110 

de cultuur die de mensen moet focussen naar de lange termijn doelstellingen. Er heerst dan ook een 

geloof dat een goed business model de manier is om strategische focus te creëren. 

 

Klantentevredenheid heeft binnen de organisatie een invloed op het financieel resultaat via kwaliteit. 

Kwaliteit is namelijk van strategisch belang binnen de onderneming. Zowel in de medische als in de 

grafische divisie streeft de onderneming naar een hoge kwaliteit. In de grafische divisie is deze relatie het 

best onderzocht. De onderneming ontdekte daar dat kwaliteit een competitief voordeel is dat meer 

doorweegt dan de prijs. Sommige onderdelen van de relatie kwaliteit – winst worden reeds in cijfers 

uitgedrukt. Andere kwaliteitskosten zijn minder bekend, maar ook hier wordt de impact van die kosten 

niet onderschat, al kan men de impact niet exact becijferen. Het marktaandeel zorgt voor een stijging van 

het resultaat bij Agfa- Gevaert. Ze merken wel enkele factoren op die de impact van het marktaandeel op 

de winst kan verminderen. De relatie marktaandeel- winst is namelijk afhankelijk van de marktevolutie, 

de prijsevolutie, de wisselkoers en de kostprijs van grondstoffen zoals zilver.  

 

Agfa- Gevaert ondervindt ook een positieve invloed van een degelijk ‘HR- beleid’ op het financieel 

succes van de onderneming. 

De onderneming hecht veel belang aan een aantal onderdelen van haar ‘HR- beleid’ zoals werkzekerheid, 

selectiviteit in de aanwerving van het personeel, gebruik van zelfleidende teams, training en opleiding en 

het uitgebreid delen van informatie. De onderneming laat ook bij sommige groepen van het personeel de 

lonen afhangen van de individuele of ondernemingsprestaties. Ze heeft wel niet de indruk dat hoge lonen 

voordelig zijn voor de onderneming.  

De organisatie ondervindt dat werknemerstevredenheid een motor is voor het financieel succes, daar de 

meest performante productie- afdeling ook degene is met de hoogste werknemerstevredenheid.  

Het ‘HR- beleid’ is ook gericht naar de doelstellingen van de onderneming zodat elke werknemer 

afzonderlijk zijn persoonlijke actiepunten kent.  

We merken wel een tegenstelling met ons literatuuronderzoek omdat de onderneming niet van oordeel is 

dat de hoge lonen positief zijn voor haar competitiviteit. 

 

De onderneming zorgt ervoor dat procesverbeteringen succesvol verlopen. Ze doet dit door te werken met 

teams die aanpassingen en verbeteringen realiseren.  

 

De onderneming hecht een groot belang aan onderzoek & ontwikkeling en zorgt er via twee systemen 

voor dat de innovaties aansluiten bij de doelstellingen en strategie; zowel op korte als op langere termijn. 

De invloed van innovaties op de winst, wordt ook steeds systematischer nagegaan, net als de factoren die 

cruciaal zijn voor innovaties om succesvol te zijn. Binnen enkele jaren zal deze praktijk op punt staan. 

Patenten worden steeds intensiever gebruikt om op een directe manier inkomsten te genereren. Ook 

patenten van andere ondernemingen worden soms in producten en toepassingen gebruikt. 
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Tot slot willen we nogmaals het exploratief karakter van de studie benadrukken. De conclusies die uit 

deze studie getrokken worden zijn niet veralgemeenbaar naar alle bedrijven, maar het geeft toch een beeld 

van de visie die er binnen de onderneming heerst over de link tussen niet- financiële prestatiemaatstaven 

en financieel succes. Dit onderzoek is ook nuttig omdat het de manier weergeeft waarop men binnen de 

onderneming, haar verschillende business units en afdelingen omgaat met business modellen.  

Maatstaven zoals kwaliteit, klantentevredenheid en innovaties worden niet alleen op globaal niveau 

geanalyseerd. Het was daarom ook interessant om te zien welke deelmaatstaven de onderneming toepast 

om niet- financiële maatstaven binnen de afdelingen te managen. 

 

6.8. Suggesties voor verder onderzoek 

 

In deze paragraaf worden enkele topics gegeven die nog nader onderzocht kunnen worden. Eerst en 

vooral moet wel opgemerkt worden dat deze topics de laatste jaren steeds meer onderzocht worden, zodat 

er over vele onderdelen van deze scriptie reeds vrij veel informatie beschikbaar is. Toch zijn er enkele 

punten die nog nader of uitgebreider onderzocht kunnen worden. 

 

Business modellen worden reeds lang toegepast in ondernemingen. De aandacht voor business modellen 

nam de laatste jaren echter toe, sinds de introductie van de balanced scorecard. We weten reeds dat de 

implementatie van de balanced scorecard is in vele gevallen een succes is, maar niet altijd. We weten 

eveneens dat het succes afhangt van de manier waarop het model geïmplementeerd is, naast het feit dat er 

een aantal contextuele, inhoudelijke en procesfactoren zijn die hierop ook een invloed hebben. 

Maar er is wel nog verder onderzoek nodig over de exacte netto winst van het incorporeren van niet- 

financiële prestatiemaatstaven in een prestatiemeetsysteem. (Ittner en Larcker, 1998a) 

 

We merken ten tweede ook op dat de performance prism een vrij nieuwe tool is. Over de impact van deze 

tool zijn nog niet voldoende resultaten bekend. Dit kan nog verder onderzocht worden. 

 

Uit het praktijkonderzoek bleek dat er een aantal factoren waren binnen de onderneming die het, in dit 

geval, positieve verband tussen marktaandeel en financieel resultaat beïnvloeden. Deze zijn: de 

marktevolutie, de prijsevolutie, de wisselkoers en de kostprijs. De groei van de markt werd al opgenomen 

in de literatuurstudie omdat ze reeds werd onderzocht. Over de drie andere variabelen is het uit onze 

literatuurstudie voorlopig nog niet helemaal duidelijk welke impact ze in het algemeen hebben op de 

exacte relatie tussen marktaandeel en resultaat.  

 

Uit de praktijkstudie blijkt een tegenstelling tussen de stelling uit de literatuur dat hoge lonen een 

positieve impact hebben op het toekomstig financieel succes en de mening van de top van Agfa- Gevaert, 
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die dit eerder een nadeel vindt. Verder onderzoek binnen Agfa- Gevaert zou kunnen nagaan of dit 

inderdaad eerder een nadeel dan wel een voordeel is voor de onderneming. 
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Algemeen Besluit 
 

Binnen de onderneming spelen prestatiemaatstaven een grote rol. Ze zijn cruciaal om strategische plannen 

te ontwikkelen en medewerkers te evalueren en te belonen. Men kan dit doen op basis van zowel 

financiële als niet- financiële maatstaven. 

 

Vele managers zijn teleurgesteld in het gebruik van financiële prestatiemaatstaven binnen de 

onderneming. Deze maatstaven werken niet meer in de huidige omgeving, die gekenmerkt wordt door 

weinig zekerheden en een hoge complexiteit. Uit ongenoegen over de beperkingen van traditionele 

financiële prestatiemaatstaven, werden een aantal nieuwe, verbeterde financiële maatstaven gelanceerd, 

zoals EVA. Ook deze maatstaven blijken niet volgens iedereen wondermiddel te zijn die de 

tekortkomingen van traditionele financiële prestatiemaatstaven kunnen wegwerken. Sommige 

onderzoekers zijn van oordeel dat ze leiden tot een hogere aandeelhouderswaarde, anderen vinden deze 

maatstaven te complex en te moeilijk om naar te handelen.  

 

De vraag of huidige financiële prestatiemaatstaven een rol spelen in het toekomstig financieel resultaat 

houdt ook aandeelhouders bezig. Zij willen zoveel mogelijk relevante informatie verzamelen over het 

toekomstig resultaat om de waarde van het aandeel vast te leggen.  

Er is een vrij algemene consensus over de daling van waarderelevantie van winst om de waarde van het 

aandeel te verklaren. Dit is te wijten aan veranderingen in de economie. Deze veranderde van een 

geïndustrialiseerde economie tot een high- tech en service economie met veel immateriële investeringen. 

Verder worden er steeds meer eenmalige items en verliezen gerapporteerd en speelt ook de grootte van de 

ondernemingen een rol in de daling van het verband tussen de huidige winst en de waarde van het 

aandeel. Het is wel nog onduidelijk of boekwaarden al dan niet een lagere waarderelevantie hebben voor 

de verklaring van aandelen.  

Toch mag men het belang van financiële prestatiemaatstaven niet onderschatten. Financiële informatie 

draagt samen met niet- financiële informatie bij tot de verklaring van de aandelenprijzen. Er wordt 

gewezen op de complementariteit van beide informatiebronnen in de verklaring van aandelenprijzen.  

 

Deze bevindingen wekten interesse naar de impact van niet- financiële prestatiemaatstaven op het 

toekomstig resultaat. We gingen daarom na of deze maatstaven aanzetten tot strategisch handelen en een 

indicatie zijn van het toekomstig financieel succes.  

 

Er werd een duidelijk beeld geschetst van de manier waarop een business model niet- financiële 

prestatiemaatstaven linkt aan financieel succes. 



Algemeen Besluit 

114 

Een business model legt uit hoe de onderneming waarde en winst kan creëren, via een economische 

logica en dus ook met behulp van niet- financiële maatstaven.  

In een business model meten ondernemingen klantentrouw, werknemerstevredenheid en andere 

prestatiemaatstaven die uiteindelijk de winst beïnvloeden. Dit is voordelig omdat managers een beeld 

krijgen van de vooruitgang van de onderneming nog voor er financiële resultaten zijn.  

Het kan ook helpen om voor een betere communicatie en motivatie te zorgen. Het vertelt een succesvol 

verhaal en zet iedereen aan om de waarde te creëren die de firma wil creëren. Iedere werknemer kan zo 

beter zijn taak binnen de grote context van de afdeling of onderneming zien en beseft beter wat de 

onderneming wil bereiken en hoe ze daar best toe bijdraagt.  

We bekeken het voorbeeld van het business model van de winkelketen Sears waar we duidelijk de 

voordelen van een business model konden zien. Dankzij deze tool kent men de exacte impact van een 

bepaalde stijging van de werknemerstevredenheid op de klantentevredenheid en wordt er systematisch 

nagegaan welke invloed dit op de winst heeft. Deze informatie kan men gebruiken om zich continu te 

verbeteren.  

Het is wel belangrijk om na te gaan wanneer een business model succesvol is. Een succesvol business 

model creëren is niet hetzelfde als een nieuw business model ontwerpen. Ongeveer alle modellen zijn 

variaties op andere en het succes van een business model hangt dikwijls af van de mogelijkheid om het 

model na te zien en aan te passen.  

Een business model is niet hetzelfde als een strategie. Een model beschrijft op welke manier de 

verschillende delen van een onderneming in elkaar passen, maar het brengt één kritische dimensie niet in 

beeld: competitie. Het is de taak van de strategie om daar rekening mee te houden. Men mag beiden 

echter niet loskoppelen van elkaar. Wanneer een nieuw model zorgt voor veranderingen in de economie 

en in de industrie, dan kan het een belangrijk competitief voordeel worden.  

 

Een aantal categorieën onder deze business modellen kwamen eveneens aan bod. Het eerste onder hen is 

de balanced scorecard. Dit model groeide uit ongenoegen over het nut van financiële maatstaven. Deze 

traditionele metingen zijn onvoldoende om de koers uit te stippelen die ondernemingen in het 

informatietijdperk moeten volgen, opdat ze in de toekomst waarde kunnen scheppen. In het 

informatietijdperk is het steeds belangrijker om immateriële activa te ontwikkelen en benutten. Het is 

echter moeilijk om de waarde van deze activa te bepalen, ook al zijn ze één van de belangrijkste bronnen 

van competitief voordeel geworden. Die waarde hangt namelijk af van de context en de strategie binnen 

de organisatie. Daarom is het nuttig om een balanced scorecard op te bouwen die financiële doelstellingen 

verbindt met niet-financiële maatstaven. Dat proces kan men starten aan de hand van een strategy map. 

Een strategy map geeft namelijk een visuele presentatie van de kritische succesfactoren en de relaties 

tussen deze factoren, zodat men de strategie op een samenhangende, geïntegreerde en systematische 

manier kan bekijken.  
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Aan de hand van een strategy map kan men de oorzaak- gevolg relaties kaderen in een balanced scorecard 

die de prestaties van ondernemingen meet vanuit vier perspectieven: het financieel perspectief, het 

klantenperspectief, het perspectief van de interne processen en het leer- en groeiperspectief.  

In het financieel perspectief worden alle doelstellingen en metingen uit de drie andere perspectieven met 

elkaar in verband gebracht om één of meer doelstellingen op financieel gebied te bereiken.  

Het klantenperspectief beschrijft de mix van product en service attributen, klantenrelaties en imago dat 

het bedrijf aanbiedt. Het bepaalt hoe een organisatie zich zal differentiëren van zijn concurrenten om 

klanten aan te trekken, te behouden en de relaties met die klanten te versterken.  

In het perspectief van de interne processen wordt bepaald hoe en met welke middelen de onderneming 

haar klanten wil bereiken. 

En het laatste perspectief, namelijk het leer- en groeiperspectief, levert de infrastructuur die de 

onderneming nodig heeft om ambitieuze doelstellingen in de overige drie perspectieven te kunnen 

verwezenlijken. Daarvoor moeten ondernemingen namelijk investeren in mensen, systemen en 

procedures en een aangepaste organisatiecultuur.  

Het ontwikkelen van een balanced scorecard aan de hand van een strategy map helpt managers de 

verschillende relaties beter te begrijpen en barrières te overwinnen. Dit zorgt voor betere beslissingen en 

oplossingen voor problemen. 

 

Als tweede business model werd de performance prism besproken. Dit model was een reactie op de 

balanced scorecard omdat het volgens de ontwerpers van de performance prism niet voldoende rekening 

houdt met alle stakeholders. Dit model beklemtoont de relatie tussen de onderneming en haar 

stakeholders, die uit twee richtingen bestaat. Enerzijds wil men tevreden stakeholders bereiken, anderzijds 

wil men ervoor zorgen dat ze een belangrijke contributie leveren in het succes van de onderneming. Dit 

model wijst ook op het belang om een strategie te ontwikkelen die rekening houdt met de noden en 

wensen van deze groepen. Daarnaast wil men ook nog de juiste processen toepassen die nodig zijn om de 

strategie uit te voeren. Als laatste worden er capaciteiten ontwikkeld, geïmplementeerd en gebruikt om 

processen op een adequate manier uit te voeren en te verbeteren.  

 

Het laatste business model dat in hoofdstuk twee besproken werd is de service- profit chain, dat zich richt 

op dienstenorganisaties. Hierin zijn front- office werknemers en klanten de belangrijkste factoren in de 

organisatie. In dit model wordt uitgelegd hoe verschillende niet- financiële prestatiemaatstaven de 

winstgevendheid beïnvloeden. Ze merken als eerste op dat de interne service kwaliteit een impact heeft 

op de werknemerstevredenheid. Tevreden werknemers zijn trouw en productief voor de onderneming en 

daardoor is de waarde van de aangeboden diensten ook hoger. De waarde van de diensten speelt een 

belangrijke rol in de klantentevredenheid. Klantentevredenheid stimuleert de klantentrouw en als laatste 

wordt klantentrouw verbonden met een hogere winst en de groei van het aantal klanten.  
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Dit business model vraagt echter aangepast leiderschap, waar de CEO het belang van elke klant en 

werknemer benadrukt.  

 

De invoering van een business model is echter jammer genoeg niet altijd een succes te noemen. Vele 

business modellen blijken namelijk niet succesvol te zijn als ze op een verkeerde manier 

geïmplementeerd worden. Het is belangrijk om de prestatiemaatstaven te linken aan de strategie, de 

verbanden te verifiëren, de prestatietargets op een niveau te zetten zodat de winst optimaal is en de data 

op een correcte manier te meten.  

Een onderneming dient een aantal stappen uit te voeren zodat het gebruik van een prestatiemeetsysteem 

het financieel succes kan bevorderen. Het is namelijk cruciaal om een causaal model te ontwikkelen, alle 

data samen te brengen in een informatiesysteem, data om te zetten in informatie, het model continu te 

verfijnen, de acties zoals evaluatie en beloning op de bevindingen van het model af te stemmen en na te 

gaan of de acties, plannen en investeringen ook daadwerkelijk het beoogde resultaat opleveren.  

 

Na de focus op business modellen, zochten we naar de link tussen verschillende specifieke niet- 

financiële prestatiemaatstaven en het toekomstig financieel resultaat. We gingen de invloed na van 

marketingvariabelen, werknemers, procesverbeteringen en onderzoek & ontwikkeling op financieel 

succes. 

 

We onderzochten om te beginnen het verband tussen marketing variabelen en winst. Business modellen 

schenken zeer veel aandacht aan de manier waarop ondernemingen hun klanten benaderen en dienen. 

Vandaar is een kijk op deze variabelen onontbeerlijk. 

In eerste instantie werd een beeld geschetst van de impact van marketing activa op financieel succes. De 

waarde van deze activa is niet eenvoudig op een exacte manier te bepalen, maar het is zeker dat ze een 

substantiële bijdrage leveren tot het financieel succes. Ze zorgen namelijk voor lagere kosten, 

verantwoorden een hogere prijs, veroorzaken competitieve barrières, maken andere activa bruikbaarder en 

waardevoller, creëren belangrijke strategische opties en zorgen tenslotte voor een waardevol 

concurrentievoordeel. 

 

Daarna werden een aantal specifieke niet- financiële prestatiemaatstaven besproken. Er werd eerst een 

blik geworpen op de impact van klantentevredenheid op het toekomstig financieel resultaat. Deze heeft 

een onmiskenbare invloed op het lange termijn financieel succes van de onderneming. Uit de literatuur 

blijkt onder meer dat tevreden klanten bereid zijn een hogere prijs te betalen. Ze zijn ook trouw en zullen 

minder snel overstappen naar de concurrent. Daarnaast trekken ze ook nieuwe klanten aan voor de 

onderneming, ze verminderen de kosten en kopen frequenter en in een grotere hoeveelheid aan. We 

stelden tevens vast dat de kwaliteit van het product een belangrijke invloed heeft op de tevredenheid van 

de consument. 
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Daarom werd ook kwaliteit onder de loep genomen. Kwaliteit kan de winst van de onderneming 

bevorderen, stimuleert de klantentrouw en kan het marktaandeel beïnvloeden. Om de kwaliteit te 

verbeteren is het echter belangrijk te weten waarom klanten ontevreden waren. Het is daarom nodig de 

klachten van ontevreden klanten te leren kennen en ze te begrijpen. Dan kan men nagaan wat er precies 

fout liep binnen de onderneming, wat verbeterd kan worden en welke defecten men dient op te lossen om 

de winst te bevorderen. Via de ‘problem impact tree’ kan de onderneming een raamwerk ontwikkelen dat 

berekent wat het oplevert om klachten te vermijden, ze op te lossen en de klanten aan te sporen bepaalde 

klachten te melden.  

Vele bedrijven passen TQM of ‘total quality management’ toe. Dit is een management systeem dat 

continue verbetering van de kwaliteit wil bereiken om zo de klantentevredenheid te verhogen en de 

kosten te verminderen. Ook dit blijkt op lange termijn voor financieel succes te zorgen. Het is wel 

belangrijk dat de organisatiestructuur TQM ondersteunt. 

We merken als laatste op dat kwaliteit niet altijd alleen uit klantgerichte maatstaven bestaat. Ook 

ondernemingsgerichte maatstaven, zoals het percentage defecte producten, zijn belangrijk.  

 

De derde en laatste marketingvariabele die we onderzochten was het marktaandeel. Er bestaat binnen de 

literatuur geen consensus over het verband tussen deze variabele en financieel succes. Deze link is reeds 

lang onderzocht. Voorheen werd aangenomen dat er een verband was tussen marktaandeel en financieel 

succes omdat de grootste producent het meeste schaalvoordelen geniet, zijn macht kan gebruiken om 

gunstiger prijzen af te dwingen en over het algemeen een beter management heeft. De laatste jaren bestaat 

er echter steeds meer twijfel over de relatie tussen marktaandeel en winst. Een aantal studies steunen deze 

visie, terwijl andere onderzoekers het voor de onderneming beter vinden, zich eerder te concentreren op 

klantentevredenheid, productkwaliteit, klantenservice, een goede prijs/ kwaliteitsverhouding en 

kostenefficiëntie. Verder is er ook nog een derde visie die zegt dat er wel een positief verband is tussen 

deze variabelen, wanneer men rekening houdt met een aantal factoren die deze relatie kunnen verstoren. 

De waarde van de immateriële activa, het bedrag dat ondernemingen uitgeven aan marketing, de kwaliteit 

van het product of dienst, de breedte van de productlijn en de groei van de markt kunnen de relatie 

vertekenen. 

 

Daarna richtten we ons op ander niet- financieel aspect binnen de onderneming, namelijk het belang van 

werknemers op het toekomstig financieel succes. Business modellen zoals de balanced scorecard, de 

performance prism en de service- profit chain beschouwen werknemers als een cruciale schakel in het 

financieel succes van de onderneming en er werd nagegaan of dit effectief zo is.  

 

We bekeken eerst waaruit een goed human resource beleid moet bestaan. Centraal in dat beleid staan: 

werkzekerheid, selectiviteit in de aanwerving van personeel, het gebruik van zelfleidende teams, hoge 
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lonen en lonen gebaseerd op financiële prestaties van de onderneming, training en opleiding, 

vermindering van statusverschillen en barrières en tenslotte informatie uitwisseling.  

Onderzoek wijst uit dat het weldegelijk een substantiële bijdrage levert tot financieel succes. Een goed 

opgebouwd human resource beleid bevordert synergieën en stimuleert de implementatie van een 

competitieve strategie. Daarom is het een bron van een blijvend competitief voordeel. Het zorgt voor een 

lager personeelsverloop en een stijging van de productiviteit, wat resulteert in een verbetering van de 

financiële prestaties.  

 

We houden in deze scriptie een pleidooi voor een geïntegreerd ‘HR- beleid’ in plaats van losstaande 

maatregelen. Zo’n beleid kan perfect geïncorporeerd worden in een business model zoals de balanced 

scorecard. Dit is dan voordelig voor zowel klanten, aandeelhouders als personeel.  

Wanneer ondernemingen specifieke capaciteiten willen ontwikkelen, zoals klantenservice, innovatie en 

kwaliteit, dan hebben ze een beleid nodig dat het gedrag van managers en andere werknemers in die 

richting stimuleert. Een geïntegreerd ‘HR- beleid’ bevordert de werknemerstevredenheid en het 

klantgericht denken. Incorporatie in een business model zorgt ervoor dat men aandacht heeft voor de 

strategische focus, de maatregelen en de wegen die men moet volgen om deze strategie uit te voeren.  

 

We bekeken in dit hoofdstuk tevens de impact van werknemerstevredenheid en vroegen ons af of dit een 

leading indicator is van financieel succes zoals onder meer de service- profit chain beweert.  

Er is echter verder onderzoek nodig om zekerheid te hebben over rechtstreekse impact van 

werknemerstevredenheid op financiële prestaties. Maar het reeds bestaande onderzoek over deze materie 

vermeldt geen significante invloed wanneer men geen rekening houdt met de positieve impact op 

klantentevredenheid.  

Wanneer men dit wel doet, zoals in de service- profit chain, zijn er duidelijke bewijzen voor een positieve 

invloed van werknemerstevredenheid op financieel succes. Het belang is echter van vier factoren 

afhankelijk. Als er veel contact is tussen klanten en werknemers, er ook weinig mogelijkheden zijn om 

mensen te vervangen door technologie, het belang van het contact tussen werknemer en klant groot is en 

de kost van het personeel substantieel is, dan is er een sterk verband tussen werknemerstevredenheid en 

financieel succes.  

 

We sluiten het hoofdstuk af met een kijk op het gebruik van niet- financiële prestatiemaatstaven in 

beloningssystemen. Een beloningssysteem zet mensen aan tot een verbetering in de niet- financiële 

prestaties waaraan het systeem aandacht schenkt. Het beloningssysteem kan ook samengaan met betere 

financiële prestaties, maar dit verband is indirect, namelijk via een verbetering in de niet- financiële 

prestaties waaraan het systeem aandacht schenkt.  

 



Algemeen Besluit 

119 

Na een analyse van de impact werknemers op financiële prestaties, onderzochten we welke invloed 

procesverbeteringen hebben op de resultaten. Uit de literatuurstudie blijkt een significant verband tussen 

procesverbeteringen en financieel succes. Er zijn wel een aantal voorwaarden voor een succesvolle 

implementatie van een procesverbetering of procesherontwerp. Het is belangrijk om niet één, maar 

verschillende activiteiten onder de loep te nemen, waarbij men de elementen identificeert die cruciaal zijn 

voor het concurrentievoordeel van de onderneming of business unit. Er worden ook pas verbeteringen in 

de diepte gerealiseerd wanneer men veranderingen laat doordringen tot in de kern van de organisatie. 

Zonder aandacht voor onder meer organisatiestructuur, gedeelde waarden, technologie en vaardigheden is 

er weinig kans voor de procesverbeteringen op succes. De samenwerking met klanten en leveranciers, is 

eveneens een niet te onderschatten factor, net als de betrokkenheid van het management, wat volgens 

sommigen de belangrijkste factor tot succes is.  

 

Tenslotte bestudeerden we de invloed van onderzoek en ontwikkeling op het resultaat. Technologische 

innovaties worden beschouwd als een leading indicator van toekomstig financieel succes. De exacte winst 

die investeringen in R&D opleveren, is echter voorlopig nog niet helemaal duidelijk, maar er is een 

consensus dat de impact aanzienlijk. Bij dergelijke investeringen dient men wel een duidelijke 

innovatiestrategie met aandacht voor de lange termijn doelen voor ogen te houden. Als laatste merken we 

op dat een goed beheer van patenten een hoge return oplevert voor de organisatie. Men kan inkomsten 

genereren via de samenwerking met andere ondernemingen die patenten willen gebruiken of verkopen. 

Een goed beheer minimaliseert de onderhoudskost van patenten en patenten kunnen kandidaat 

kapitaalverschaffers bekoren. 

 

Na het literatuuronderzoek werd er overgegaan tot een praktijkstudie. Door middel van een exploratief 

onderzoek, meer bepaald een gevalstudie wilden we een beeld krijgen van het nut van niet- financiële 

prestatiemaatstaven binnen een onderneming. We kozen voor de onderneming Agfa- Gevaert omdat we 

daar verschillende personen konden interviewen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen over het 

gebruik van prestatiemaatstaven binnen de onderneming. De conclusies die uit deze studie getrokken 

worden zijn niet veralgemeenbaar naar alle bedrijven, maar het geeft toch een indicatie van de visie die er 

binnen de onderneming heerst over business modellen en de link tussen niet- financiële 

prestatiemaatstaven en financieel succes. 

 

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat niet- financiële prestatiemaatstaven binnen Agfa- Gevaert een leading 

indicator zijn van financieel succes.  

Niet- financiële prestatiemaatstaven geven, in tegenstelling tot financiële maatstaven, informatie over 

tekortkomingen en opportuniteiten op lange termijn. Ze hebben een grote invloed op de cultuur die 

mensen moet focussen naar de lange termijn doelstellingen.  
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Er heerst binnen de onderneming een geloof dat een business model, op basis van niet- financiële 

maatstaven voor strategische focus zorgt.  

 

Als we de marketingvariabelen bekijken, zien we dat de onderneming merkt dat er een invloed is van 

klantentevredenheid op winst. De klantentevredenheid wordt vooral bepaald door de kwaliteit van haar 

producten. De onderneming neemt daardoor stappen om de impact van kwaliteit op de resultaten te 

bepalen, al kan ze daar geen volledig beeld van geven. Kwaliteit blijkt echter van strategisch belang te 

zijn voor de onderneming.  

Verder ondervinden ze dat ook het marktaandeel een invloed heeft op het financieel succes. Deze relatie 

wordt soms echter verstoord wordt door het vertekenend effect van de prijsevolutie, de grootte van de 

markt, de wisselkoers en de kostprijs van de grondstoffen.  

 

Agfa- Gevaert schenkt ook veel aandacht aan een degelijk human resource beleid, waarbij ze de nadruk 

legt op de uitvoering van de strategie naar alle leden van de organisatie. Ze heeft de indruk dat deze 

aanpak effectief werkt.  

De onderneming probeert eveneens de werknemerstevredenheid te verhogen en er zijn aanwijzingen dat 

dit een invloed heeft op de prestaties van de onderneming. 

Er blijkt wel een tegenstelling met het literatuuronderzoek. De onderneming is van oordeel dat de hoge 

lonen een nadeel zijn omdat het de kostprijs verhoogt en op die manier de concurrentiepositie aantast. 

 

Agfa- Gevaert zorgt er via het gebruik van zelfleidende teams voor, dat procesverbeteringen succesvol 

verlopen en hecht een groot belang aan onderzoek & ontwikkeling. Twee systemen zorgen ervoor dat de 

innovaties aansluiten bij de doelstellingen en strategie; en dit zowel op korte als op langere termijn. Ze 

maakt ook steeds meer gebruik van patenten om op een rechtstreekse manier inkomsten te genereren. 

 

Op basis van deze grondige literatuur- en praktijkstudie, hebben we een breder inzicht gegeven in de 

manier waarop niet- financiële prestatiemaatstaven een leading indicator kunnen zijn voor toekomstig 

financieel succes. Zo ontstond een genuanceerde kijk op het nut van niet- financiële prestatiemaatstaven 

binnen de onderneming. 
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Bijlage: Vragenlijsten. 

 

Aan het begin van elk interview,werd aan iedere persoon het onderwerp van de scriptie meegedeeld. Er 

werd een korte uitleg gegeven over het onderwerp en over de vragen die reeds doorgestuurd waren. 

 

Dan werd overgegaan tot het stellen van de vragen, sommige vragen werden aan verschillende personen 

gesteld. Dit gaf een zo volledig mogelijk antwoord van de situatie in de verschilende business units. Een 

bijkomend voordeel is het feit dat men verschillende visies over een bepaald onderwerp te weten komt. 

 

Vragenlijst 1: Geïnterviewde Jozef De Prijcker 

 

Geef een korte situering van het bedrijf: aantal werknemers, omzet, resultaat, geschiedenis, recente 

evolutie 

 

Geven financiële cijfers een indicatie van het resultaat in de toekomst? 

 

Welke business modellen worden er in de onderneming toegepast? 

 

Past de onderneming in zijn geheel de balanced scorecard toe? Waarom (niet)? Welke divisies passen de 

balanced scorecard of een ander business model toe? 

 

Worden de business modellen aangepast? Past men de strategie regelmatig aan? 

 

Hoe zien de business modellen eruit? 

 

Wat is de verloning binnen het bedrijf? 

 

Hoe worden processen gemanaged? 

 

Maakt de onderneming gebruik van teams? 

 

Hoe gebeurt de uitwisseling van informatie? Welke informatiesystemen bestaan er? 

 

Is werkzekerheid een prioriteit in de onderneming? 
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Vragenlijst 2: Geïnterviewde Peter Verschave 

 

Hoe groot, belangrijk is de R&D afdeling? 

 

Leg de werking, structuur van de afdeling eens kort uit. 

 

Sluit innovatie aan bij de doelstellingen van de onderneming? Wie is er allemaal betrokken bij het 

ontwerp van een nieuw product? 

 

Welke prestatiemaatstaven gebruikt de onderneming? 

 

Heeft de onderneming de indruk dat dit werkt, wordt dit systematisch geverifieerd? Wordt dit vergeleken 

in de tijd? 

 

Is onderzoek en ontwikkeling in het algemeen een leading indicator voor financieel succes? 

 

Worden patenten ook nog gebruikt om inkomsten te genereren door licenties te verlenen? 
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Vragenlijst 3: Geïnterviewde Ief De Roover 

 

Hoe ziet de balanced scorecard van de divisie er precies uit? 

 

Welke maatstaven zijn belangrijk? 

 

Is de balanced scorecard afgeleid van een strategy map of ander document dat de relaties tussen niet- 

financiële en financiële prestatiemaatstaven weergeeft? 

 

Welke eigenschappen hebben niet- financiële prestatiemaatstaven ten opzichte van financiële? Welke 

geven een indicatie van toekomstig financieel succes? 

 

Worden de verbanden effectief geverifieerd? 

 

Hoe worden de targets bepaald? 

 

Leidt de balanced scorecard tot financieel succes? Leidt een beleid dat niet- financiële 

prestatiemaatstaven belangrijk vindt tot financieel succes? 

 

Worden mensen beloond op basis van niet- financiële prestatiemaatstaven? 

 

Hoe hoog is de klantentevredenheid? 

 

Hoe wordt de klantentevredenheid gedefinieerd? 

 

Is er een verband met financieel succes? 

 

Leidt de balanced scorecard tot een hogere motivatie?  

 

Hoe evolueert de tevredenheid van werknemers na de invoering van de balanced scorecard? 

 

Hoe worden de doelstellingen vertaald naar de werknemers? 

 

Hoe hoog is de kwaliteit? 

 

Welke invloed heeft kwaliteit op het financieel succes? Welke invloed heeft kwaliteit op 

klantentevredenheid? 



 

ix 

Welke definitie wordt er gehanteerd ten opzichte van kwaliteit? 

 

Op welke manier probeert men de kwaliteit te verbeteren? Wat bepaalt de kwaliteit van een product?



 

x 

Vragenlijst 4: Geïnterviewde Toon Van Rossen 

 

Hoe wordt kwaliteit gedefinieerd? 

 

Hoe wordt kwaliteit gemeten? 

 

Hoe legt men de link met financieel succes? Worden er verbanden met andere maatstaven gemeten, zoals 

klantentevredenheid? 

 

Hoe worden projecten georganiseerd om kwaliteit te verbeteren? Wie is er binnen de onderneming bij 

betrokken?  

 

Waarom hecht de onderneming zoveel belang aan kwaliteit? Was de focus op kwaliteit reeds lang 

aanwezig? 

 

Welk streefdoel hanteert men ten opzichte van kwaliteit? 



 

xi 

Vragenlijst 5: Geïnterviewde Dirk Hoefkens 

 

Leg eens kort de werking van de productie- afdeling uit. 

 

Hoe worden werknemers geëvalueerd? Welke criteria spelen er mee? 

 

Hecht de onderneming veel belang aan werknemerstevredenheid? 

 

Welke initiatieven worden er genomen om de werknemerstevredenheid te verbeteren? 

 

Is er een verband tussen werknemerstevredenheid en financieel succes? 

 

Hoe worden procesverbeteringen gemanaged? 

 

Leidt dit tot een hogere performantie? Wanneer zijn de gevolgen van initiatieven tot procesverbetering 

merkbaar? Wordt er ook een link gelegd met financiële maatstaven. Indien ja, met welke maatstaven? 



 

xii 

Vragenlijst 6: Geïnterviewde Mark Op de Beeck 

 

Leg eens kort de structuur van de marketing en sales afdeling uit. 

 

Hoe hoog is het marktaandeel in de divisie?  

 

Naar welk marktaandeel streeft de divisie, onderneming? 

 

Is er een relatie tussen marktaandeel en financieel succes? 

 

Is er een relatie tussen klantentevredenheid en financieel succes? 

 

Op welke factoren heeft de klantentevredenheid nog een invloed? 

 

Is er een relatie tussen klantentevredenheid en werknemerstevredenheid? 

 

Is er een relatie tussen klantentevredenheid en kwaliteit? 

 

Hoe verloopt de samenwerking met andere afdelingen? Hoe worden nieuwe producten bedacht, 

ontworpen en gelanceerd? 

 

 

Deze vragenlijst was eerder een topic list. Indien de interviewer of de geïnterviewde, relevante vragen of 

opmerkingen had, werd daar dieper op ingegaan. 
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