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Introductie

“... it is always possible for things to go wrong and ... to think that the potential disasters
facing us today are somehow more awful than those of the past is both ignorant and
arrogant” (Gardner, 2008, p. 8).
Mijnheer de Rector Magnificus,
Zeer gewaardeerde toehoorders,
Het is mijn stellige overtuiging dat wij anno 2015 leven in een ‘audit society’
(Power, 1999), waarin het zichtbaar maken, monitoren, kwantificeren, en
door anderen laten controleren van onze handelingen als een groot goed
wordt gezien. Waarom zouden we immers hierop tegen zijn als we niets te
verbergen hebben? Het is toch alleen maar goed als we op die manier
gewezen worden op onze gebreken, en ongelukken ... of erger nog, rampen,
voorkomen worden?
Behalve als ‘audit society’, zouden we onze maatschappij kunnen duiden als
eentje waarin een ‘culture of fear’ heeft postgevat (Gardner, 2008). Om ons
heen zien we allerlei manifestaties daarvan. Denk bijvoorbeeld aan een
ogenschijnlijk onschuldige vraag als “heeft u al eens nagedacht over uw
pensioen?”. De ‘culture of fear’ komt onder meer tot uiting in het belang
dat wordt gehecht aan het vooraf duiden en daar waar mogelijk uitbannen
van negatieve consequenties die ons zouden kunnen treffen in een bepaalde
situatie (Lowe en De Loo, 2014; Gardner, 2008). Zolang de risico’s (en
onzekerheden) die daarmee samenhangen niet afdoende in kaart zijn
gebracht, en we niet genoeg eraan doen deze te verminderen en/of te
vermijden, is de kans dat ‘het’ misgaat groot – of het nou gaat om onze
zomervakantie, de rente op onze spaarcenten, de winst van de organisatie
waar we voor werken, of een interessante lead die we hebben uitstaan bij
een bedrijf in China. Daarom vragen we ons regelmatig af of we wel
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voldoende onze risico’s managen. Misschien kunnen we meer zaken in kaart
brengen, monitoren, en meten. Misschien kan er links of rechts een tandje
bij. Zolang dat tandje bij niet is gezet, blijft de angst dat er iets misgaat, want
de kans dát er iets misgaat is voor ons gevoel aanzienlijk (Baets, 2009; Otley,
2014). En dus zijn we geneigd een tandje bij te zetten.
Ik vraag me oprecht af of we gelukkig moeten zijn met ontwikkelingen als
de bovenstaande. Let wel: ik zeg niet dat het in kaart brengen of meetbaar
proberen te maken van gedrag, het inzetten van software, of het duiden van
risico’s, zinloze excercities zijn. Maar ik geloof wel dat het we niet
automatisch moeten willen of straffer moeten doorvoeren uit hoofde van
meer duidelijkheid, openheid of een groter gevoel van veiligheid. Volgens
mij maken we onszelf dan wat wijs (Baets, 2009). Ik geloof ook niet dat we
anderen zomaar moeten laten meekijken met wat we doen, als we menen
niets te verbergen te hebben (zie tevens Hopper en Macintosh, 1993)1. Dat
meekijken gebeurt immers door andere mensen, of door computers, die
door mensen geprogrammeerd zijn. Daarmee leveren we ons in feite over
aan de beelden en opvattingen van anderen (bijvoorbeeld programmeurs),
op momenten dat daar wellicht helemaal geen aanleiding toe bestaat
(Morozov, 2013).
Daar komt bij dat sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw verschillende
auteurs hebben betoogd dat een maakbare samenleving een weinig
realistische gedachte is (Laclau en Mouffe, 2014; Sarup, 1993). De wereld is
niet programmeerbaar, en denken dat dat wel kan gaat voorbij aan het feit
dat er zaken zijn die we gewoonweg niet kunnen beheersen, omdat we ze
niet kennen, weten, of kunnen zien (Baets, 2009). Ik zou daar dan ook niet
naar willen streven.
Als ik een dergelijke mening ben toegedaan over de wereld om ons heen, en
deze wereld voor een deel bestaat uit organisaties, doet mijn mening ook
daarvoor opgeld. Aangezien er een nauwe relatie bestaat tussen het
managen van risico’s van organisaties en management accounting en
control, raadt u waarschijnlijk al dat ik niet gelukkig word van het al te
programmeerbaar insteken van management accounting en control in
organisaties. Dat lijkt echter wel te gebeuren (Baets, 2009; Green, 2014;
1

Liefhebbers van literatuur verwijs ik in dit kader naar de roman “De cirkel” van Dave Eggers, die is uitgegeven in 2013.
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Huber en Scheytt, 2013; Mikes, 2009). Dat zie ik met lede ogen aan. Ik zou
daarom willen pleiten voor een (letterlijk) meer persoonlijke benadering van
management accounting en control waar ik mij zelf een stuk prettiger bij
voel.
Maar nu eerst, als opmaat daartoe, enkele woorden over risicomanagement2.

2 Dat gezegd hebben moet ik aangeven dat het niet mijn bedoeling is om management accounting en control in deze rede
uitsluitend of voornamelijk vanuit een risicomanagementperspectief te behandelen. Het is volgens mij echter wel zo dat
risicomanagement een visie op management accounting en control in de hand werkt waar ik niet vrolijk van word … hetgeen
ik zal uiteenzetten in de derde sectie.

8
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Risico en onzekerheid

“… [by] adopting a systematic and consistent approach (or process) to managing all of
the risks confronting an organization, ERM [Enterprise Risk Management] is
presumed to lower a firm’s overall risk of failure and thus increase the performance and,
in turn, the value of the organization” (Gordon, Loeb en Tseng, 2009, p. 302).
In 1921 verscheen van de hand van Frank Knight een invloedrijke
publicatie over de invulling van de begrippen ‘risico’ en ‘onzekerheid’ vanuit
economisch perspectief (Knight, 1921). Van een risico is volgens Knight
sprake wanneer bekend is wat de uitkomsten zijn die zich kunnen voordoen
in een bepaalde situatie, en (een inschatting gegeven kan worden van) de
kansen van optreden daarvan. Van onzekerheid is sprake als het pallet aan
uitkomsten in een bepaalde situatie onduidelijk is, en/of de kansen waarmee
deze optreden. Om te kunnen zeggen dat sprake is van een risico, is dus
volgens Knight allereerst een totaalbeeld nodig van de uitkomsten die zich
kunnen voordoen in een bepaalde situatie. Soms is dat goed mogelijk. Denk
bijvoorbeeld aan het opgooien van een muntstuk. Daarbij komt uiteindelijk
óf de kopzijde, óf de muntzijde van het muntstuk boven. Daarnaast kan een
inschatting van de betrokken kansen worden gegeven. Dit is de tweede
voorwaarde die Knight noemt om te kunnen spreken van een risico.
In het bovenstaande voorbeeld is het niet ondenkbaar dat de kans op kop
of munt, bij het herhaaldelijk opgooien van het muntstuk, beide op of rond
½ uitkomen. In dergelijke, weinig complexe situaties kunnen we daarom
spreken van risico’s.
Als het inderdaad zo is dat organisaties voornamelijk omringd worden door
risico’s, zou het citaat van Gordon, Loeb en Tseng (2009) waarmee ik deze
sectie opende verklaarbaar zijn (zie tevens Paape en Speklé, 2012). Immers,
als dat het geval is, dan zijn deze risico’s in kaart te brengen, en vervolgens
mogelijk te managen. Daardoor kan een organisatie de spreekwoordelijke
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kliffen en ravijnen die zij tegenkomt omzeilen, en zo groeien ten opzichte
van concurrenten die hierin minder bedreven zijn. De ‘risk of failure’ is dan
beperkt, waardoor de ‘value of the organization’ kan toenemen. Veel van
wat onder de noemer ‘risicomanagement’ wordt gepubliceerd, gaat uit van
dergelijk gedachtegoed (Crawford, 2015; Huber en Scheytt, 2013; Mikes,
2009, 2011; Paape en Speklé, 2012)3.
De vraag is echter in hoeverre we redelijkerwijs kunnen spreken over
risico’s wanneer we kijken naar de organisatiepraktijk van alledag (Baets,
2009). Helemaal wanneer we kijken naar multinationaal opererende,
complexe organisaties (Power, 2009). Wat is dan bijvoorbeeld ‘de’
organisatie? Waarom is het niet gelukt om ondanks allerlei maatregelen in de
sfeer van risicomanagement boekhoud- of milieuschandalen bij sommige
van deze organisaties te voorkomen4?
Dit zijn allemaal vragen die naar voren komen in een discussie over (de
grenzen van) risicomanagement. Power (2009) gaat op sommige van deze
vragen in, en is daarbij onder meer sterk gekant tegen de “… increasingly
reductive manner in which organizations are conceptualised, known, managed and
regulated” (p. 851) op basis van populaire risicomanagementprincipes (zie
tevens Knights en Willmott, 1999; Whyte, 1963). Deze principes, die zijn
vastgelegd in raamwerken als COSO en Basel II/III, gaan meestal gepaard
met richtlijnen voor organisaties. Volgens Power (2009) zorgen richtlijnen
ervoor dat onzekerheden worden getransformeerd tot risico’s5. Het lijkt dan
dat aan wat eigenlijk onzekerheden zijn, toch iets gedaan kan worden ...
terwijl eigenlijk processen rondom risicomanagement georganiseerd zijn.
Richtlijnen plegen weer te worden omgezet in procedures. Hiervan kan
gebruik worden gemaakt wanneer bepaalde (probleem)situaties in
organisaties zich voordoen. In dergelijke gevallen kan volgens Power echter
sprake zijn van “the risk management of nothing” (p. 849). De facto zijn namelijk
geen risico’s gemanaged. Wel is de idee gevoed dat organisaties en hun
omgeving in kaart te brengen zijn in termen van risico’s. Zij ogen daarmee

3 Hoewel de definitie van wat een ‘risico’ is daarin complexer is dan wat Knight (1921) bijna honderd jaar geleden suggereerde
(Crawford, 2015).
4 Het meest recente incident is wellicht het emissieprobleem bij dieselauto’s van Volkswagen.
5 Soin en Collier (2013) formuleren dit als volgt: “… risk … [is] the effect of uncertainty on achieving objectives …” (p. 83). Dit
illustreert de link tussen risico en onzekerheid die Power (2009) beschrijft.
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maakbaar, omdat aan die risico’s concrete procedures gekoppeld zijn die
kunnen worden gevolgd wanneer (bepaalde) problemen zich voordoen6.
Hubert en Scheytt (2013) zetten vraagtekens bij de maakbaarheidsgedachte
van organisaties en hun omgeving door middel van risicomanagement7.
Otley (2014) gaat nog een stapje verder, en zegt dat onzekerheden en
risico’s inschattingen van individuen of groepen zijn die voor een aanzienlijk
deel bepaald worden door psychologische factoren zoals angst. Anders
gezegd: wij zijn het vaak zélf die onze onzekerheden en risico’s bepalen. Dit
zijn geen tastbare elementen in de wereld om ons heen. Wij máken onze
onzekerheden en risico’s.
Een belangrijke vraag in deze discussie is volgens mij vooral hoe we zelf
denken over de aannames rond risicomanagement zoals ik die in het
voorafgaande heb geschetst. Onderschrijven we deze, of niet? Ik vind, net
als Power (2009), dat we onze eigen mogelijkheden overschatten wanneer
we zeggen te weten hoe (probleem)situaties precies in elkaar steken –
bijvoorbeeld in organisaties. Dat we goed weten hoe mensen redeneren en
reageren. Dat we hun intenties kunnen duiden. Dat deze te sturen zijn. Dat
we weten hoe de toekomst eruit zal zien - op zijn minst ongeveer. Dat we
deze ‘dichterbij’ kunnen brengen door gerichte acties te ondernemen. Etc.
We sussen onszelf met de gedachte dat we in de wereld om ons heen veelal
te maken hebben met risico’s, want die lijken beheersbaar (Knights en
Clarke, 2014; Otley, 2014). Bovendien zijn we gaan geloven dat
risicomanagement effectief is (Hubert en Scheytt, 2013). Dus is het goed
risico’s te beheersen. En dat beheersen wordt vervolgens gedaan. Daarbij
spelen management accounting- en controlprincipes een belangrijke rol
(Zimmerman, 2013). Ook hier zien we, als gevolg van het belang dat door
organisaties wordt gehecht aan risicomanagement, dat het voorkomen van
risico’s wordt geaccentueerd (Soin en Collier, 2013). Dit heeft onder andere

6 Crawford (2015) spreekt in dit kader van “postdiction”, en legt daarbij een link met lijkschouwingen. Als bij een lijkschouwing
blijkt dat iemand onder niet natuurlijke omstandigheden is overleden, wordt een onderzoek ingesteld om de oorzaak te
achterhalen, en eventuele schuldige(n) aan te wijzen. Deze worden daarna terechtgesteld, en er worden maatregelen genomen
om soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen. Bij daarop volgende lijkschouwingen kan (pas) worden
vastgesteld of dit gelukt is of niet. Vooraf bestaat hierop geen enkele garantie. Toch worden maatregelen in de sfeer van
risicomanagement vaak wel zo gepresenteerd.
7 Soin en Collier (2013) betogen dat risicomanagement een organisatie vooral lijkt te helpen om extern verantwoording af te
leggen (bijvoorbeeld richting aandeelhouders), legitimiteit te kweken (bijvoorbeeld bij investeerders), en reputatieschade te
voorkomen (bijvoorbeeld in de media). Mikes (2009) geeft daarentegen aan dat risicomanagement bijdraagt aan “calculative
cultures” in organisaties. Zij suggereert tevens dat aan risicomanagement steeds meer invulling wordt gegeven middels
scenarioplanningen, in plaats van alleen via calculaties en management controlmaatregelen (Mikes, 2011). Mikes noemt deze
vorm van risicomanagement “risk envisionment”.
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gevolgen voor wat als gewenst gedrag van werknemers wordt beschouwd ...
die vervolgens beperkt worden in hun handelen (Lowe en De Loo, 2014)8.
Daarmee, en vooral met de gevolgen daarvan, heb ik grote moeite, zoals ik
in het navolgende zal uiteenzetten.

8

Reeds door Whyte (1963) werd opgeroepen tot een herbezinning op wat hij de “the mediocrity of the business method”
noemde. Die “business method” domineert echter nog steeds ons (management)onderwijs en -onderzoek (Baets, 2009).
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Management accounting en control

“... [W]hat gets accounted for shapes organizational members’ view of reality ...
Accounting gives a self-evident and apparently objective way of thinking, talking and
doing, cloaked behind a veil of blandness” (Covaleski en Dirsmith, 1990, p. 545).
Er wordt wel eens gezegd dat management accounting zich richt op het
verstrekken van informatie aan managers in een organisatie die hen helpt
beslissingen te nemen (Kaplan en Atkinson, 1989; Zimmerman, 2013).
Management control heeft te maken met het verstrekken van informatie die
managers helpt de organisatie te (be)sturen (Anthony en Dearden, 1980;
Zimmerman, 2013). Management accounting en control staan dus niet los
van elkaar: er wordt bij beide informatie verstrekt aan het management
teneinde een organisatie ‘draaiende’ te houden. Vaak wordt aangenomen dat
maatregelen in de sfeer van management accounting en control nodig zijn
om bepaalde organisatiedoelen (waarvan verwacht wordt dat een organisatie
die heeft) dichterbij te brengen of aan te scherpen (Anthony en Dearden,
1980). Volgens Lowe en Puxty (1989) is hierbij onderscheid te maken
tussen maatregelen die met name een organisatie als geheel helpen, en
maatregelen die managers in organisaties helpen. Lowe en Puxty zijn van
mening dat de management accounting- en controlliteratuur zich de laatste
decennia vooral richt op de tweede soort maatregelen, en minder op de
eerste. Dit is volgens hen gebeurd omdat er in de wetenschappelijke
literatuur veelal van uitgegaan wordt dat managers de belangen van een
organisatie (willen) behartigen, maar dat andere werknemers dit niet
noodzakelijk doen (zie tevens Zimmerman, 2013). Hier zal ik dadelijk op
terugkomen.
Veel management accountingtechnieken (denk daarbij bijvoorbeeld aan
methoden van kostentoerekening of budgetteringstechnieken) zijn in de
periode 1825-1925 ontwikkeld op Amerikaanse legerbases, bij grote
industriële organisaties zoals de DuPont Powder Company, en bij
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spoorwegbedrijven. Daar dienden zij voornamelijk om kosten in kaart
brengen, om zo te kunnen zien waar kostenefficiënter kon worden gewerkt
(Chandler, 1977; Hoskin en Macve, 2000; Kaplan en Atkinson, 1989). De
link met gedragsbeïnvloeding werd toen nog niet gelegd. Kaplan en
Atkinson stellen dat economen tot de jaren ’20 van de vorige eeuw
nauwelijks interesse toonden in management accounting (zie tevens Scapens
en Arnold, 1986). Dit was een taak voor technici, militairen en ingenieurs.
Doordat organisaties steeds groter werden, meer personeel kregen, en
productieprocessen verdeeld werden over meerdere locaties, ontstond ook
onder economen belangstelling voor management accounting. Mede door
hun invloed kwamen ideeën in zwang over wat later ‘management control’
zou worden genoemd (Anthony, 1965). Daarin kregen de psychologische
effecten van de inzet van management accountingtechnieken allengs meer
aandacht (Parker, 1969; Scapens en Arnold, 1986).
Dat (be)sturing van organisaties door middel van management
accountingtechnieken nodig wordt geacht, heeft onder andere te maken met
het mensbeeld dat in veel management accounting- en controlliteratuur
wordt gehanteerd (Baets, 2009). Dit beeld is gebaseerd op neoklassieke
economische theorieën (Scapens en Arnold, 1986), en inzichten uit nieuwinstitutioneel economische theorieën in het bijzonder. Hierin wordt meestal
uitgegaan van de aanname dat werknemers van organisaties uit zijn op het
behartigen van eigen belangen, en dit desnoods via bedrog doen. Met deze
aanname over menselijk gedrag, die ooit in economische theorieën
verweven is om bepaalde rekenkundige bewerkingen te vergemakkelijken
(Scapens en Arnold, 1986), zijn onze opvattingen over het reilen en zeilen in
organisaties, en onze onderwijsprogramma’s en onderzoekagenda’s
doorspekt, vaak zonder dat we dat beseffen (Baets, 2009; Green, 2014). Om
de kans op dergelijk gedrag, en de negatieve consequenties daarvan voor
organisaties, te verminderen nemen we aan dat maatregelen in de sfeer van
management accounting en control dienen te worden genomen (door het
management9) (Zimmerman, 2013).
Als we niet oppassen wordt daarmee door onszelf een, in mijn ogen
overdreven, sfeer van wantrouwen jegens werknemers en organisaties in de

99

Voor wie dergelijk gedrag aangenomen wordt vreemd te zijn … tenzij zij zelf managers boven hen hebben staan. Macintosh
(1994) stelt deze enigszins verwrongen aanname ter discussie.
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hand gewerkt - dit zonder dat afdoende op de implicaties van de aanname
zelf, en de vraag of we deze wel zo algemeen geldend moeten willen
verklaren, gereflecteerd wordt (Macintosh, 1994; zie tevens van der Kolk,
ter Bogt en van Veen-Dirks, 2015). Mijn lede ogen, waarover ik het in het
voorafgaande heb gehad, hebben onder andere hierop betrekking.
Populaire visies op risicomanagement dragen bij aan het versterken van een
sfeer van wantrouwen in organisaties en werknemers. Huber en Scheytt
(2013) stellen dat management accounting en control zich richt op het
produceren en reguleren van datgene wat als ‘normaal’ gedrag in een
organisatie wordt beschouwd. Risicomanagement richt zich daarentegen op
uitzonderingen, op situaties die voor een bepaalde (groep) organisatie(s) en
werknemers niet ‘normaal’ zijn. Volgens Huber en Scheytt worden daardoor
“… risks in organizational life … mostly perceived as coming from outside the normal
process of organizing, possibly endangering the norm [set through and/or enforced by
management accounting and control measures]” (ibid., p. 93). De auteurs menen dat
als gevolg van de populariteit van risicomanagement het gedrag van
werknemers in organisaties sterker gereguleerd kan worden dan zonder de
invoering van risicomanagement mogelijk zou zijn (zie tevens Lowe en De
Loo, 2014). Immers, vanuit risicomanagementperspectief lijken organisaties
onaanvaardbare risico’s te lopen ingeval dergelijke maatregelen niet worden
genomen. Daarom dienen die maatregelen te wórden genomen. Op deze
wijze wordt een ‘culture of fear’ gecultiveerd (Gardner, 2008).
Het is op deze plek dat ik graag zou willen pleiten voor een meer
persoonlijke zienswijze op en van (onderzoek naar) management accounting
en control, alsmede op (onderzoek op het terrein van) risicomanagement. Ik
acht het namelijk weinig realistisch, productief en inspirerend om ervan uit
te gaan dat werknemers in een organisatie elkaar proberen te ‘flessen’, en
organisaties tegenspoed over zich afroepen als zij zich niet goed
beschermen tegen de (belangrijkste) risico’s die zij lopen. Volgens mij leidt
een dergelijke zienswijze tot frustratie en angst (Chwastiak, 2006). Daarnaast
kán het de creativiteit en innovativiteit van werknemers (en meer in het
algemeen: hun potentie) in organisaties belemmeren (Bisbe en Malagueño,
2009; van der Kolk, ter Bogt en van Veen-Dirks, 201510). Daarom wil ik mij
in de rest van deze rede toeleggen op het schetsen van wat ik een meer
10

Speklé, van Elten en Widener (2014) betogen juist dat dit níet gebeurt.
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persoonlijke zienswijze op management accounting en control zou willen
noemen, en het onderzoek dat daarbij hoort11. De inhoud van mijn leerstoel
ligt hiermee in lijn.

11 Soin en Collier (2013) geven enkele ideeën voor een bredere visie op (onderzoek naar) risicomanagement. Hierin wordt
vooral gekeken naar waarom organisaties aan risicomanagement ‘doen’, en welke effecten dit heeft op het dagelijkse reilen en
zeilen van (werknemers in) organisaties. In dat kader pleiten de auteurs ervoor om het gebruik van management accounting en
control- en risicomanagementsystemen in de organisatiepraktijk van alledag te onderzoeken, en niet uitsluitend in te zoomen
op technische (ontwerp)aspecten van risicomanagement ... wat in de wetenschappelijke literatuur vaak toch lijkt te gebeuren.
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Mijn gedachten

“The language of accounting has entered organizational and political discourses. We even
have become accustomed to talk about ourselves in terms of assets, liabilities, resources and
balances …” (Hopwood, 1994, p. 299).
Bij de meeste werkgevers die ik heb gehad was het gebruikelijk om
urenstaten in te vullen. De reden waarom deze moesten worden ingevuld
was meestal dat het management zo inzicht meende te krijgen in de
activiteiten waaraan ik de afgelopen periode(n) tijd had besteed. De ene
werkgever ging stringenter om met de urenstaten die ik inleverde dan de
andere. Daar waar voor de ene werkgever een staat niet veel meer was dan
een globale indicatie van het type werkzaamheden dat ik had verricht,
diende het voor de andere als een afrekenmechanisme op basis waarvan
werd gekeken of ik wel ‘genoeg’ had gewerkt. Met name in die situaties was
het voor mij van groot belang dat de urenstaten de ruimte boden een zo
compleet en gedetailleerd mogelijk beeld te schetsen van de daadwerkelijk
door mij verrichte activiteiten. Anders kon ik mijn spreekwoordelijke ‘ei’
(uren) namelijk niet (volledig) kwijt. Het was bij werkgevers die op deze
manier met urenstaten omgingen helaas niet gebruikelijk de werkzaamheden
die waren opgenomen in een staat regelmatig te herijken. Hoe ouder de
indeling van werkzaamheden waaraan uren konden worden toegekend, hoe
groter de kans dat de activiteiten die ik had verricht niet (volledig)
overeenkwamen met de mogelijkheden die de gehanteerde indeling bood.
Op zulke momenten is mij wel eens verweten dat ik ‘niet genoeg deed voor
de organisatie’. Iets wat niet meer of niet minder is dan een schema dat ooit
iemand bedacht had, werd dan plotseling gebombardeerd tot realiteit (Qu
en Cooper, 2011; Robson, 1992). Een urenstaat is echter een representatie,
die hooguit op hoofdlijnen iets zegt over iemands werk en de inspanningen
die door hem/haar zijn getroost (Lowe en De Loo, 2014). Deze
representatie maakt onlosmakelijk deel uit van de (vaak zeer complexe)
organisatiepraktijk van alledag, en heeft deels een symbolische functie
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(Ezzamel, 2012; Robson, 1992)12. Ik zou wensen dat meer werkgevers dit
zouden inzien, in plaats van deze staten als (enige juiste) ‘waarheid’ te
betrachten.
Met dit voorbeeld wil ik illustreren dat management accounting en control
op verschillende manieren kan worden beschouwd en bestudeerd. Enerzijds
kan het worden gezien als een (set) instrument(en) dat (die) worden ingezet
in een organisatie om bepaalde doelen dichterbij te brengen of aan te
scherpen door het gedrag van werknemers te beïnvloeden. Anderzijds kan
het worden beschouwd als handelingen (activiteiten, taaluitingen,
lichaamshoudingen en -bewegingen) die in de praktijk worden gebracht, en
waar een bepaald label aan wordt gehangen. Het label dat wordt gehanteerd
is afhankelijk van door wie, en vanuit welk perspectief, naar de handelingen
gekeken wordt. Het interpreteren van een urenstaat als een instrument voor
gedragsbeïnvloeding is een voorbeeld van de eerste zienswijze op
management accounting en control; het benadrukken van de symbolische
functie daarvan een voorbeeld van het tweede.
Wickramasinghe en Alawattage (2007)13 onderscheiden, hieraan gerelateerd,
een mechanische benadering van ‘de’ management accounting, en twee nietmechanische benaderingen. Deze benaderingen zijn ook toepasbaar op
management control, aangezien de auteurs control als een belangrijke
functie van accounting zien (zie tevens Birkett, 1984).
In de mechanische benadering wordt management accounting en control
beschouwd als een set van duidelijk afgebakende (reken)technieken die
kunnen worden ingezet in een organisatie om helder omlijnde doelen te
bereiken, via eenduidige oorzaak-gevolg relaties die algemeen toepasbaar
zijn. Deze benadering noemen Wickramasinghe en Alawattage (2007)
‘technical-managerial’. In de twee niet-mechanische benaderingen, die de
auteurs ‘pragmatic-interpretive’ en ‘critical-socio-economic’ noemen14,
wordt management accounting en control beschouwd als een set
handelingen (‘practices’) die in de praktijk wordt gebracht. Dit gebeurt in
organisatiespecifieke contexten. Daardoor kunnen handelingen verschillen

12 Die symbolische functie zou bijvoorbeeld tot uitdrukking komen wanneer een HR-manager bij een managementteamoverleg
zwaait met de urenstaten en zegt “ze zijn weer ingevuld hoor!”.
13 Een deel van de onderstaande passages is afkomstig uit De Loo en Lowe (2014).
14 Of ik deze benamingen zelf gelukkig gekozen vind laat ik hier buiten beschouwing.
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per organisatie, en/of per afdeling binnen een organisatie, en/of per
werknemer. Onder een organisatiespecifieke context vallen bijvoorbeeld het
verleden van een organisatie, de manier waarop werknemers met elkaar
omgaan, de taal die zij gebruiken, en machtsverhoudingen tussen managers.
Dergelijke aspecten hangen vaak op complexe wijze samen (Scapens, 2006).
Wickramasinghe en Alawattage geven aan dat het bij de laatste twee
invalshoeken lastig is om te praten over geïsoleerde of op zichzelf staande
‘instrumenten’ die worden ingezet. Een instrument is immers geen
handeling, en krijgt ook vaak pas betekenis als instrument wanneer het
onderdeel uitmaakt van een handeling. Hooguit zou men kunnen reppen
over objecten (een softwarepakket, een Excel-bestand, een procedure, een
budgettarget, een mens) die handelingen verrichten, hier deel van uitmaken,
of iets ‘doen’ met andere objecten (een softwarepakket, een Excel-bestand,
een procedure, een budgettarget, een mens).
Laat een voorbeeld de overeenkomsten en verschillen tussen de
bovenstaande benaderingen verduidelijken: budgetparticipatie door
businessunitmanagers. In de ‘technical-managerial’ benadering van
management accounting en control zouden budgetten, alsmede de
participatie van werknemers bij het opstellen daarvan, gezien kunnen
worden als instrumenten om betere prestaties van een businessunit of een
grotere tevredenheid onder werknemers te bewerkstelligen. Hiernaar zou
onderzoek kunnen worden verricht. Een voorbeeld van een soortgelijk
‘pragmatic-interpretive’ onderzoek zou zijn budgetparticipatie te
beschouwen als een set van handelingen waarbij meerdere werknemers
betrokken zijn. Dan zou in kaart kunnen worden gebracht hoe de jaarlijkse
budgetonderhandelingen in een organisatie concreet verlopen, en
onderzocht in hoeverre en waarom werknemers dit als een ‘normale’ gang
van zaken beschouwen (of niet), gegeven hun eigen verleden en/of dat van
de organisatie. In een ‘critical-socio-economic’ onderzoek naar management
accounting en control zou exact dezelfde insteek kunnen worden gekozen
als in het laatstgenoemde voorbeeld (het beschrijven van de jaarlijkse
budgetonderhandelingen), maar zou kunnen worden ingezoomd op de druk
die door bepaalde groepen werknemers (bijvoorbeeld verkopers) wordt
uitgeoefend in een organisatie, die maakt dat andere werknemers accepteren
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dat de onderhandelingen lopen zoals ze lopen, in plaats van hier verzet
tegen te plegen.
In de loop van de afgelopen vier decennia zijn diverse theorieën ontwikkeld
om handelingen in organisaties te beschrijven, en de ontwikkelingen daarin
over tijd te duiden (zie bijvoorbeeld Latour, 1987, 2005; Reckwitz, 2002;
Schatzki 2002, 2010). Zij beginnen inmiddels hun weg te vinden in
onderzoek naar management accounting en control dat niet op ‘technicalmanagerial’ leest is geschoeid (Ahrens en Chapman, 2007; Jørgensen en
Messner, 2009; Nama en Lowe, 2014). Hopwood (2007) en Berry et al.
(2009) stellen dat langs deze lijnen meer onderzoek gedaan moet worden,
omdat zo een gedetailleerde indruk kan worden gekregen van hoe
management accounting en control in de praktijk ‘gaat’. Studies die dit in
kaart hebben gebracht laten zien dat de dagelijkse praktijk in organisaties
weerbarstiger en complexer is dan in veel onderzoek wordt aangenomen
(Scapens, 2006). In het merendeel van het onderzoek dat verricht wordt,
wordt sterk reductionistisch te werk gegaan bij het in kaart brengen van het
gedrag van werknemers15. Deels als gevolg van de aannames die zijn vervat
in de economische theorieën waardoor menig management accounting- en
controlonderzoek wordt bevrucht, en deels vanwege het feit dat we die
aannames (onbewust) zijn gaan geloven, plegen werknemers te worden
gereduceerd tot ééndimensionale figuren met een negatieve werkethos (van
der Kolk, ter Bogt en van Veen-Dirks, 2015), en blijft het reilen en zeilen in
organisaties tot op aanzienlijke hoogte een ‘black box’ (Scapens en Arnold,
1986; Scapens, 2006)16.
Daarom wil ik bij de oproep van onder meer Scapens (ibid.) om juist naar de
dagelijkse praktijk van organisaties onderzoek te doen aansluiting zoeken.
Volgens mij ligt hierin de sleutel om een meer persoonlijke benadering van
management accounting en control te ontwikkelen die niet alleen ‘de’
wetenschap, maar ook ‘de’ praktijk, waardevolle inzichten kan brengen, en
en passant kan helpen het beeld van de negatief ingestelde werknemer te
verzachten (zie tevens Ezzamel, 2012). In de volgende twee secties zal ik de
zienswijze die ik hierbij voor ogen heb verder uitwerken.

15 Nou is ieder onderzoek in zekere zin reductionistisch, maar ik ben van mening dat juist bij het bestuderen van het gedrag
van werknemers in organisaties ruimhartiger te werk zou worden mogen gegaan.
16 Widener (2014) pleit, analoog hieraan, voor het inbrengen van meer diversiteit in menselijk gedrag in econometrische
modellen waarmee in veel management accounting- en controlonderzoek wordt gewerkt.
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Vertogen17 en antagonismen

“Accounting can influence perceptions, change language and infuse dialogue and thereby
permeate the ways in which organizational and social priorities, concerns, and dilemmas,
and new possibilities for action are expressed and prioritized” (Porter, 2005, p. 268).
Ik gaf eerder in deze rede al aan dat de maakbaarheidsgedachte van de
samenleving sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw onder vuur is komen te
liggen. De idee dat er structuren in de samenleving kunnen worden
ingevoerd die exact zo werken als bedoeld, of dat er vaste structuren
bestaan waarlangs samenlevingen zich ontwikkelen, is anno 2015 geen
gangbare gedachte meer. Onder andere menige Amerikaanse president zal
daarover mee kunnen praten. Sarup (1993) stelt dan ook dan we ons
bewegen in een poststructuralistische maatschappij. Aan de ontwikkeling
daarvan dragen wij zelf een steentje bij. Mijn vorige zin is hier een
voorbeeld van.
Laclau en Mouffe (2014) menen dat in een poststructuralistische
maatschappij, politieke vertogen zorgen voor samenhang binnen en
tegenstellingen tussen groepen mensen. Met andere woorden: politieke
vertogen zorgen voor een zekere hegemonie. De verhalen die we elkaar
vertellen, en met name de verhalen waarin we en masse gaan geloven, bepalen
hoe we onszelf en anderen zien, en wat we acceptabel vinden en niet.
Vertogen, en de invloed die zij hebben op ons en onze handelingen, zijn
dynamisch, en bepalen hoe wij op enig moment de wereld om ons heen
percipiëren en hierop reageren (Contu, 2014). Vertogen hoeven echter niet
een directe afspiegeling van de wereld te zijn, en zijn dit meestal ook niet
(Baudrillard, 2012). Een uitspraak als “een basisinkomen voor iedereen is
een slecht idee”, gedaan door leden van een politieke partij, kan al

17 Wellicht is de term ‘discours’ bekender dan (de in 1975 door de vertaalster van de boeken van Michel Foucault [C.P.
Heering-Moorman] in de plaats daarvan voorgestelde term) ‘vertoog’. In het kader van deze Nederlandstalige rede leek het mij
gepast toch deze laatste term te gebruiken.
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voldoende zijn om opinies te beïnvloeden. Volgens Laclau en Mouffe
(2014) zijn vertogen alleen daarom al onze aandacht waard.
Echter, vertogen worden niet door iedereen ondersteund. Zelfs binnen
groepen die door vertogen worden bevoordeeld of ondersteund, zullen
mensen zich verzetten tegen de wijze waarop over henzelf of ‘de hunnen’
gesproken wordt, en hier andere verhalen voor in de plaats trachten te
zetten. In het voorbeeld dat ik zoëven gaf, zou het zo kunnen zijn dat niet
alle leden van de politieke partij in kwestie een basisinkomen een slecht idee
vinden. Deze leden zouden bijvoorbeeld in interviews in lokale media
kunnen stellen dat zij onder omstandigheden een groot voorstander hiervan
zijn. Dergelijke uitspraken kunnen uitgroeien tot vertogen – als er maar
genoeg mensen in gaan geloven. Er ontstaan dan zogenaamde
‘antagonismen’: (delen van) vertogen komen tegenover elkaar te staan. Een
basisinkomen voor iedereen wordt dan door sommigen gezien als een goed
idee … en door anderen niet. Dit binnen één en dezelfde politieke partij (en
daarbuiten).
Of en hoe de hegemonie in de partij in kwestie, en/of in een breder
verband, vervolgens verandert (of niet), en of er bijvoorbeeld nieuwe
groepen met eigen vertogen ontstaan, is niet te voorspellen. Dit is
afhankelijk van hoe het vertoog in kwestie, en de vertogen die daaraan
gerelateerd zijn, zich ontwikkelen18. In het voorbeeld over het basisinkomen
zou het zo kunnen zijn dat een fractie zich afsplitst van dat deel van de
politieke partij dat gekant is tegen het basisinkomen, en een eigen partij
opricht. Het is volgens Laclau en Mouffe interessant zulke processen te
bestuderen. Binnen het poststructuralisme wordt daarbij vaak ingezoomd
op de rol van (gesimplificieerde) tegenstellingen die gebruikt worden in
taaluitingen over de eigen groep, wanneer deze vergeleken wordt met
andere groepen. Denk daarbij aan hoe binnen een groep gesproken wordt in
termen van ‘wij’/‘zij’ , ‘de een’/‘de ander’, ‘goed’/‘slecht’, ‘voor’/‘tegen’, of
‘waarheid’/‘leugen’. Antagonismen, en de ontwikkeling van vertogen en
18 Een interessante vraag is of Laclau en Mouffe langs deze weg toch een structuur introduceren om de wereld te ordenen, daar
waar zij zeggen in een poststructuralistische maatschappij te opereren. Kilduff en Mehra (1997) en Knights en Willmott (1999)
geven aan dat dergelijke kritiek kan worden geplaatst bij menig poststructuralistisch (en postmodernistisch) gedachtegoed.
Echter, een visie op ordening in de wereld kan niet worden gepresenteerd zonder aannames te doen over waarom een focus
hierop relevant is, en hoe ordeningsprocessen verlopen. Dergelijke aannames zouden als structuur kunnen worden beschouwd.
Echter, zo’n structuur zegt niet hoe de wereld ‘werkt’, maar alleen hoe ordening vanuit een bepaalde optiek gepercipieerd
wordt. Dit is in het poststructuralisme een belangrijke aanname. De koppeling met hoe de wereld ‘in het echt’ functioneert
ontbreekt daarin. Het gaat erom hoe mensen de wereld om hen heen ervaren, en hun eigen relatie hiermee zien. Dit kan
verschillen van groep tot groep, en van individu tot individu (Sarup, 1993).
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hegemonieën, zouden wel eens gerelateerd kunnen zijn aan tegenstellingen
als de bovenstaande. Als bijvoorbeeld gepleit wordt voor de invoering van
een basisinkomen, dan is het niet onaannemelijk dat hierbij onder andere
wordt geprobeerd om argumenten van degenen die tegen een basisinkomen
zijn te ontkrachten. In zo’n geval wordt de tegenstelling ‘voor’/‘tegen’
gebruikt in het pleidooi om de afstand ten opzichte van tegenstanders van
het basisinkomen te vergroten, en zo de bestaande hegemonie te
veranderen19.
De studie van Ezzamel en Burns (2005) bevat een ander voorbeeld van de
impact van vertogen op hegemonieën, en wel binnen een organisatie.
Ezzamel en Burns proberen op basis van het gedachtegoed van de Franse
filosoof Michel Foucault inzicht te krijgen in hoe een groep in- en
verkopers van een Engelse groothandel via verschillende vertogen de
implementatie van economic value added (EVA®-) principes in de
organisatie door financial managers wist tegen te houden20. Enkele jaren
daarvoor had de organisatie moeilijke tijden gekend. Sindsdien werd groot
belang gehecht aan betrouwbare, tussentijdse rapportages met financiële en
niet-financiële informatie. De invoering van EVA® zou volgens de financial
managers niet alleen het inzicht van het management in het reilen en zeilen
van de organisatie vergroten, maar ook het proces van rapportage
vergemakkelijken. In- en verkopers zagen de implementatie echter als
inperking van hun autonomie. Hoewel er sprake was van een gedegen
voorbereiding van het implementatietraject, ontstond er, doordat in- en
verkopers een zwakke plek vonden in de door financial managers gegeven
onderbouwing van het nut van EVA®, allengs in de organisatie het vertoog
dat EVA® de flexibiliteit die een groothandel nodig had om succesvol te
kunnen opereren in een internationale, competitieve markt zou
verminderen. In termen van Laclau en Mouffe (2014) was op dat moment
sprake van een antagonisme, waarbij een ‘wij’/‘zij’-gevoel werd
aangewakkerd in de organisatie. In- en verkopers en financial managers
kwamen tegenover elkaar te staan. Het voornoemde vertoog, dat uitmondde
in een tweede vertoog (namelijk dat financial managers te kortzichtig waren
geweest toen zij de implementatie van EVA®-principes voorstelden aan het

19 Het zou interessant zijn allerlei ontwikkelingen rond risicomanagement langs deze lijnen te duiden … bijvoorbeeld de recent
ontstane situatie bij Volkswagen, waaraan ik eerder memoreerde.
20 Ezzamel en Burns stellen in hun onderzoek, naast vertogen, macht (‘power’) en kennis (‘knowledge’) centraal. Vooral in hun
analyse van vertogen zijn links te ontdekken met het werk van Laclau en Louffe (2014).
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management), droeg volgens Ezzamel en Burns (2005) bij aan het
uiteindelijk afblazen van de implementatie.
Ik zal in het navolgende aannemen dat de visie van Laclau en Mouffe (2014)
over politieke vertogen en hegemonieën op het niveau van organisaties kan
worden toegepast (Clarke et al., 2009; Contu, 2014)21. Het startpunt van
mijn gedachten wordt dus gevormd door het idee dat er vertogen zijn die
zorgen voor een zekere hegemonie en tegenstelling tussen groepen
werknemers in een organisatie. Ik neem ook aan dat deze vertogen een
politieke dimensie hebben. In mijn optiek houdt dat in: dat ze door het
management van een organisatie gedragen worden, en/of door hen worden
gecreëerd22. Met dergelijke vertogen moeten één of meer (groepen)
werknemer(s) zien om te gaan. De kans is groot dat vertogen hun
handelingen zullen beïnvloeden (Chwastiak, 2006). Soms zullen zij ook zelf
een bijdrage leveren aan vertogen door verhalen te vertellen en verspreiden
onder collega’s, die bestaande vertogen ondersteunen of nieuwe vertogen
(beogen) op (te) roepen.
Aan dit startpunt wil het ik het door Boland en Pondy (1983) geopperde
idee koppelen dat management accounting en control bestudeerd kan
worden als iets wat beleefd en ervaren wordt door werknemers. Zij worden
dagelijks geconfronteerd met, en zijn betrokken bij, de productie,
interpretatie en verwerking van accountinginformatie, en bij handelingen die
het label ‘management accounting’ of ‘management control’ krijgen of
hebben in een organisatie. Aangezien werknemers geacht worden samen te
werken, worden handelingen onderling ‘gemaakt’, van inhoud voorzien,
uitgevoerd, en geïnterpreteerd (Contu, 2014). Hier kunnen ook machines,
computerprogramma’s, of andere objecten bij betrokken zijn
(Wickramasinghe en Alawattage, 2007). Een voorbeeld zou zijn dat
informatie uit een Excel-bestand wordt gebruikt door businessunitmanagers
om in een vergadering een investeringsbeslissing kracht bij te zetten.

21 Een dergelijke aanname is niet schokkend. Immers, ook andere denkkaders die oorspronkelijk zijn ontwikkeld om aan te
geven hoe samenlevingen of maatschappijen kunnen worden ingericht of zich ontwikkelen, zijn in de loop der jaren op het
niveau van organisaties toegepast. Een voorbeeld hiervan zijn (neo-)institutionele theorieën (Baxter en Chua, 2003; Lounsbury,
2008).
22 Hierbij vertaal ik de term ‘politiek’ wel op een andere manier dan Laclau en Mouffe (2014). Zij richten zich op vertogen
zoals deze gebezigd worden in ‘de’ politiek. Bij mij is die link afwezig, en dient de politieke dimensie van vertogen te worden
geïnterpreteerd als de (aan vertogen onderliggende) wens om een bestaande hegemonie te behouden of doorbreken, zelfs
wanneer hiervoor verhalen moeten worden verteld die bezijden iemands indrukken, ervaringen of belevenissen zijn.
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Ik wil mij toeleggen op de rol van vertogen binnen en op handelingen van
werknemers in organisaties, hoe werknemers deze beschrijven, en zich
hiertoe verhouden (Laclau en Mouffe, 2014). Hier ligt namelijk mijn
persooonlijke interesse.
Knights en Willmott (1999) poneren een raamwerk aan de hand waarvan zij
denken dat de organisatiepraktijk van alledag, en handelingen en ervaringen
van werknemers in het bijzonder, kunnen worden bestudeerd. Dit
raamwerk vertoont grote raakvlakken met het gedachtegoed dat ik in het
voorafgaande heb geschetst. Het gaat uit van vier kernbegrippen: identiteit
(‘identity’), onveiligheid (‘insecurity’), ongelijkheid (‘inequality’) en macht
(‘power’)23. Knights en Willmott nemen aan dat werknemers in hun werk op
zoek zijn naar houvast, en daarbij gevoelens van onveiligheid het liefste
willen uitbannen. De auteurs zijn van mening dat dat laatste niet zomaar
kan. Zij stellen dat het zoeken naar veiligheid na verloop van tijd toch weer
gevoelens van onveiligheid zal oproepen, omdat de complexiteit en
volatiliteit van organisaties te groot is om langdurig stabiliteit te garanderen
in iemands denken en handelen (zie tevens Knights en Clarke, 2014).
Perioden van onveiligheid gaan gepaard met vragen als ‘wie ben ik wel?’,
‘wie ben ik niet?’, ‘wie zijn we wel?’ en ‘wie zijn we niet?’.
Dit zijn typische vragen die spelen rond iemands identiteit (Bragd et al.,
2008). Iedereen heeft meerdere identiteiten (Jenkins, 2008). Kijk maar eens
naar uzelf. U kunt bijvoorbeeld ‘echtgenoot’, ‘moeder’, ‘tenniscoach’,
‘advocate’, ‘hoogleraar’, ‘Henk Vergoossen’, ‘een goede kok’ of
‘rechtsbuiten van Elinkwijk’ zijn ... en wellicht meerdere van deze
typeringen tegelijk. Antaki et al. (1996), Beech (2008) en Harding (2008)
stellen dat identiteiten onder meer gevormd, veranderd en geuit worden
in/door middel van onderlinge discussie, en dus in/door teksten. In teksten,
waartoe ook vertogen behoren, zijn volgens Knights en Wilmott (1999)
tegenstellingen en ongelijkheden tussen (groepen) individuen vervat. Deze
kunnen naar voren komen in taaluitingen over onderlinge verhoudingen, of
in beschrijvingen van problemen waarbij meerdere groepen of individuen
betrokken zijn (Clarke et al., 2009; Contu, 2014). Deze taaluitingen kúnnen
uitgroeien tot vertogen en antagonismen (Laclau en Mouffe, 2014). In dat

23 Het raamwerk is verder ontwikkeld door Alvesson en Willmott (2002), en toegepast door onder andere Knights en Clarke
(2014).
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kader speelt macht een belangrijke rol. Volgens Knights en Willmott (1999)
ligt macht in organisaties besloten in de relaties die werknemers met elkaar
hebben. Macht kan zowel positieve als negatieve effecten hebben. Het
maakt namelijk bepaalde handelingen van werknemers mogelijk, maar kan
deze ook afremmen of verhinderen (Chwastiak, 2006). Het is lastig aan te
geven wat macht precies inhoudt, maar zodra ordeningsprocessen van
individuen en handelingen plaatsvinden, doet macht zijn intrede (Contu,
2014; Sarup, 1993). Dergelijke processen zijn in organisaties (maar ook
daarbuiten) alom aanwezig.
Handelingen, ervaringen en belevenissen van werknemers rond (wat zij
verstaan onder) management accounting en control zullen per organisatie,
en waarschijnlijk ook per (groep) werknemer(s) binnen een organisatie,
verschillen. Onderzoeken die van deze aanname aangaan, en inzoomen op
de ervaringen en belevenissen van werknemers, zijn doorgaans kwalitatief
van aard (Scapens, 1990, 1992). Hierin wordt een scala aan
onderzoeksmethoden, manieren van dataverzameling, en analysetechnieken
toegepast, waaronder casus- en/of etnografisch onderzoek; interviews,
visuele methoden en/of observaties; narratieve analyse, ‘content analysis’,
de analyse van vertogen, ‘conversation analysis’ en ‘critical incident analysis’
(Bosch, 2012; Denzin, 2014; Harper, 2012; Myers, 2009)24. Van deze
methoden en technieken wil ik in mijn onderzoek dan ook gebruik gaan
maken.

24

Het zou te ver voeren al deze technieken hier verder uit te werken.
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Werken om te leven, of ...?

“People ‘go out’ to work – that is, their activity must be sold to an employer as a
commodity before it deserves to be valued as ‘work’” (Knights en Willmott, 1999, p.
36).
Heeft u zichzelf wel eens afgevraagd waarom u werkt, of dit vroeger gedaan
heeft? Grote kans dat u dit doet/deed omdat u dacht leuk werk te
hebben/had, er brood op de plank moe(s)t komen, en/of omdat u
vindt/vond dat u iets kan/kon betekenen voor anderen. Mocht u het
antwoord op deze vraag schuldig blijven, dan is de kans groot dat u met
frisse tegenzin naar uw werk gaat/ging (Knights en Willmott, 1999).
Morin (1995) is van mening dat werk twee functies heeft: een economische
en een expressieve functie. De economische functie van werk richt zich
voornamelijk op de arbeidsvoorwaarden waarmee werknemers te maken
hebben. Is er bijvoorbeeld sprake van een vast contract? Is het salaris groot
genoeg om de hypotheek te betalen? Bestaat er een bonus- of malusregeling
waaraan deelgenomen kan/moet worden? Zijn er duidelijke ‘performance
indicators’ waaraan iemand periodiek wordt blootgesteld? Kan iemand ieder
jaar ‘erop vooruit’ gaan? Etc.
De expressieve functie van werk kijkt met name naar de voldoening die
werknemers halen uit, en de betekenis die zij geven aan, hun werk. Kan
iemand zijn/haar ‘ei’ hierin kwijt? Is sprake van interessant of uitdagend
werk? In hoeverre kan iemand zelf beslissen over de concrete invulling van
zijn/haar werkzaamheden? Etc.
Beide functies van werk moeten met elkaar in balans zijn wil het als een
betekenisvolle bezigheid worden gezien die zin geeft aan iemands
(werkzame) leven, zo stelt Morin. Daarnaast zorgt een balans tussen beide
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functies ervoor dat werknemers zichzelf niet verliezen in hun werk en
gemotiveerd blijven dit te verrichten (Knights en Willmott, 1999).
Doordat we anno 2015 leven in een ‘audit society’, waarin alles zoveel
mogelijk inzichtelijk, gekwantificeerd, en meetbaar wordt gemaakt, soms tot
onze dagelijkse handelingen aan toe (Power, 1999), lijkt het alsof de
economische functie van werk primaat heeft in hoe we kijken naar de
maatschappij, organisaties, en werknemers (Baets, 2009; Hopwood, 1994;
Semler, 2007). Pauchant (1995) stelt dat dit ten koste kan gaan van de
expressieve functie van werk. Ik denk dat we dit om ons heen regelmatig
zien gebeuren.
Een voorbeeld hiervan wordt geschetst in het onderzoek van Goretzki en
Messner (2015). De auteurs vragen zich af waarom de rol van ‘business
partner’ (adviseur van het management), die management accountants
volgens de professionele accountingliteratuur tegenwoordig geacht worden
op te pakken, zo lastig te vervullen lijkt (zie tevens De Loo et al., 2011).
Goretzki en Messner (2015) zijn van mening dat dit niet alleen veroorzaakt
wordt door verschillende opvattingen van managers en management
accountants over wat de ‘business partner’ rol behelst, maar ook door de
status die deze rol heeft/krijgt in een organisatie, en wat management
accountants zelf doen om hun rol waar te maken. Goretzki en Messner
geven aan dat de verhalen die management accountants vertellen, en die
over hen rondgaan in een organisatie, een belangrijke functie hebben in het
al dan niet op een bepaalde wijze kunnen vervullen van de ‘business partner’
rol. Aangezien deze verhalen continu (kunnen) wijzigen, is het oppakken
van en invulling geven aan de rol van ‘business partner’ een dynamisch
proces, dat door de auteurs als ‘fragiel’ wordt bestempeld. Het is onduidelijk
op welk moment en op welke wijze de rol van ‘business partner’ zich in een
organisatie ontwikkelt. Wat een ‘business partner’ geacht wordt te doen in
een organisatie is meestal niet heel specifiek omschreven, en mede
afhankelijk van de houding van directe collega’s met wie een ‘business
partner’ moet omgaan. In de casusorganisatie die Goretzki en Messner
onderzochten (een nationaal opererende detailhandel), bleek dat de CFO
(Chief Financial Officer) het belangrijk vond dat management accountants
die functioneerden als ‘business partner’ afgerekend werden op basis van
specifieke ‘business drivers’: ‘performance indicators’ van voornamelijk
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financiële aard. Dit is typisch een uiting van de economische functie van
werk (door de CFO. De meeste management accountants steunden hem in
deze werkwijze). De verzoeken en opdrachten die management accountants
kregen, werden echter in zeer grote mate bepaald door operationeel
managers met wie zij dagelijks samenwerkten. Zij zochten vooral een
gesprekspartner, met wie zij zaken die zij in hun werk belangrijk vonden
konden bespreken, om zo ideeën te krijgen om zelf gerichte vervolgacties te
kunnen ondernemen. Dit is een voorbeeld van de expressieve functie van
werk (door operationeel managers). Management accountants vonden de
uitkomst van deze gesprekken echter minder belangrijker dan het realiseren
van de (deels door henzelf bepaalde) ‘business drivers’. De rol van ‘business
partner’ bleef om die reden een continu proces van onderhandeling met de
CFO en de betrokken operationele managers.
Het kan echter ook anders. Hoewel dit slechts anekdotische informatie
betreft, wil ik ter illustratie graag een voorbeeld gebruiken van Ricardo
Semler (Semler, 2007). Semler is CEO van Semco: een productiebedrijf uit
São Paulo dat ooit voornamelijk machines produceerde voor de
scheepsbouw, maar dat sinds het aantreden van Semler als CEO in 1980
sterk is gediversificeerd. Inmiddels is Semco actief in een groot aantal
branches, waaronder de industriële machinebouw, beveiligingssystemen en
consultancy. Er werken zo’n 5000 mensen. Semler besloot na zijn
benoeming tot CEO drastisch te snoeien in het aantal managers en
managementlagen bij Semco. Tevens nam hij zich voor de zeer
gedetailleerde management accounting- en controlsystemen in de
organisatie te vereenvoudigen en de frequentie waarmee op basis hiervan
informatie werd gegenereerd te verlagen. Semco werkt momenteel met
halfjaarlijkse en vijfjaarlijkse begrotingscycli, waarbij zero-based
budgetingprincipes worden toegepast. Dit omdat Semler het van belang
acht dat steeds alle aspecten van Semco doordacht en doorgelicht worden,
niet alleen (een deel van) een productieproces of de specifieke situatie bij
een fabriek waarvoor een begroting moet worden opgesteld. Elke afdeling is
verplicht om per drie maanden haar financiële gegevens bekend te maken.
Werknemers hebben toegang tot de financiële en niet-financiële informatie
die wordt gegenereerd, en kunnen, wanneer zij dat wensen, deelnemen aan
cursussen op het terrein van accounting en finance die door Semco worden
georganiseerd.
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Semco werkt met periodieke outputtargets, die door werknemers onderling
worden vastgesteld. Daarbij heeft Semler werknemers de volledige
verantwoordelijkheid gegeven over de inrichting van hun werk. Zij bepalen
onder meer zelf hun salaris (salarissen zijn bekend onder collega’s), de
inrichting van productieprocessen, hoe zij zich kleden, wanneer klanten of
leveranciers bezocht worden, wanneer nieuwe werknemers aangetrokken
worden, en wanneer zij aanwezig zijn op de werkvloer. Semler is van
mening dat werknemers capabel genoeg hun werkzaamheden, en de manier
waarop zij met elkaar en met hun stakeholders omgaan, in onderling overleg
te bepalen en te plannen. Toen hij met gezondheidsproblemen kampte
enige tijd nadat hij was aangetreden als CEO, en hij besefte dat dit werd
veroorzaakt doordat hij zich bij zijn eigen organisatie niet gelukkig voelde,
drong het tot hem door dat de expressieve functie van werk voor hem heel
belangrijk was. Na een aantal incidenten op de werkvloer zag hij in dat dit
ook gold voor een groot deel van zijn werknemers. Hij wilde daarna af van
het als kind behandelen van volwassen werknemers, wat hij naar eigen
zeggen jaren gedaan had. Dit was voor hem de voornaamste reden om
zoveel mogelijk vertrouwen uit te stralen richting werknemers, en een eind
te maken aan wat hij “… de meest opvallende symbolen van bedrijfsonderdrukking”
(Semler, 2007, p. 72) noemt. Kledingvoorschriften, handboeken,
tijdschrijven, en gedetailleerde management accounting- en controlsystemen
vielen hier volgens hem onder. Semler’s idee is dat werknemers zich door
het wegnemen van deze symbolen vrijer voelen om als
‘kathedralenbouwers’ te fungeren en met vernieuwende plannen te komen,
en de verantwoordelijkheid nemen om deze te verwezenlijken. Semco is
sindsdien enorm gegroeid, ook gedurende verschillende crises die het
bedrijf (en Brazilië) hebben getroffen25. Inmiddels is Semler een halve dag
per week aanwezig op de werkvloer in São Paulo. De rest van de tijd werkt
hij vanuit huis - vooral aan andere projecten26.
Het bovenstaande voorbeeld, en met name de daarin geschetste
maatregelen, klinken misschien ongeloofwaardig. Toch denk ik dat er een

25 Vanaf 2003 had Semco (volgens https://nl.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Semler) een jaarlijkse omzet van meer dan US$200
miljoen, en een jaarlijkse groei die groter was dan 25% ten opzichte van het jaar ervoor.
26 Op YouTube staat een interessant interview met Ricardo Semler, waarin hij zijn visie en activiteiten uiteenzet:
https://www.youtube.com/watch?v=USC1RE8jE50. In Nederland werkt Buurtzorg Nederland volgens Semler’s
gedachtegoed (Trouw, 26 september 2015).
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kern van waarheid in zit (zie tevens Baets, 2009)27. In het existentialisme
(Fontana, 1980) wordt bijvoorbeeld aangenomen dat mensen voortdurend
op zoek zijn naar zingeving in hun leven, en dus ook in hun werk. Het
wellicht grootste geschenk dat zij in hun zoektocht kunnen krijgen, is de
vrijheid hun leven en werk naar eigen goeddunken in te richten. Volledige
vrijheid is in dat kader een utopie – er zijn altijd instituties,
verantwoordelijkheden, regels, gedachten of routines waaraan iemand
(bijvoorbeeld een manager) zich (vast)houdt, al dan niet tegen beter weten
in (Burns en Scapens, 2000). Maar op het werk iemand als professional
aanspreken, waarbij vertrouwen wordt uitgesproken in zijn/haar
capaciteiten en professionaliteit, en hieraan ruimte wordt gegeven, is
volgens mij essentieel om organisaties op een heilzame manier draaiende te
houden. Dat wil niet zeggen dat daarin geen plaats is voor management
accounting en control (of risicomanagement), maar wel dat hiervoor minder
of op een andere manier plaats is dan in mijn ogen tegenwoordig steeds
gebruikelijker is (Baets, 2009). Die andere manier houdt volgens mij in:
dichter bij de mens zelf ... met ruimte voor zijn/haar eigen wensen. Met het
onderzoek dat gekoppeld is aan mijn leerstoel wil ik dichter bij die mens
gaan staan.
Op deze plaats kan ik mij voorstellen dat u benieuwd bent naar hoe ik denk
dat aan de bovenstaande opvattingen over management accounting en
control in de praktijk vorm kan worden gegeven. Het bijzondere is: dat kan
ik niet zomaar zeggen ... als ik tenminste de in het voorafgaande geschetste
opvatting zelf serieus neem. Semler (2007) geeft iets soortgelijks aan in het
voorwoord van zijn boek. Hij presenteert dit als een collage van gedachten,
ideeën, aanpakken en werkwijzen, die in een specifieke situatie, in een
specifieke periode, bij een specifieke organisatie waar specifieke mensen
(samen)werk(t)en, leken te functioneren (of niet). Er valt niets mee te
verklaren, voorspellen, of voorschrijven. Er zijn geen ‘best practices’
waarvan andere organisaties gebruik kunnen maken. De collage van
gedachten, ideeën, aanpakken, inzichten en werkwijzen helpt (Semler)
hooguit om in retrospect bepaalde gebeurtenissen te begrijpen. Anderen
kunnen hiermee doen wat zij zelf gepast of interessant vinden ... of niet.

27

Auteurs die dit ook betogen, zij het via een andere aanvliegroute, zijn Peters en Pouw (2004).
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Van der Kolk, ter Bogt en van Veen-Dirks (2015) benadrukken, naar
aanleiding van een viertal case studies binnen twee gemeentelijke
organisaties, dat werknemers continu balanceren, en (al dan niet bewust)
afwegingen maken tussen altruïstisch en egoïstisch handelen. Zodra
management accounting- en controlsystemen in de ogen van werknemers
de eigen activiteiten teveel ‘dicht regelen’, gaan zij zich, onder andere uit
frustratie of wanhoop, júist richten op hun eigen belangen, in plaats van
(ook) de belangen van anderen, of de afdeling of organisatie als geheel, in
ogenschouw te nemen. Daarmee schiet in mijn ogen management
accounting en control haar zelfgestelde doelen voorbij. Van der Kolk, ter
Bogt en van Veen-Dirks (2015) zeggen hierover het volgende: “... overly
relying on constraining MC [management control] elements may foster the subordinates’
opportunistic and egoistic side, which is sometimes called the “performative effect” of MC
... The performative effect refers to the principle of a self-fulfilling prophecy: employees tend
– to some extent – to start behaving in the way the supervisor expects. For instance, a
manager’s emphasis on short-term results may evoke a short-term orientation of
subordinates and lead to dysfunctional behaviors ... And similarly, merely assuming that
subordinates are egoistic and opportunistic may eventually evoke egoistic and opportunistic
behavior” (p. 940). Dat kan mijns inziens niet de bedoeling zijn (zie tevens
De Loo en Lowe, 2014).
Laten we daarom stoppen met het idee dat werknemers er standaard op uit
zijn hun organisatie te flessen, en accepteren dat ze misschien wel bezig zijn
met zingeving te (ver)krijgen in en via hun werk, en ook zonder dat dit werk
helemaal ‘dichtgeregeld’ wordt, best wel hun beste beentje wíllen
voorzetten. Laten we eens kijken wat er écht gebeurt op de werkvloer
wanneer maatregelen in de sfeer van management accounting en control
worden genomen, in plaats van de gevolgen daarvan voor waar aan te
nemen, of hier bij voorbaat aannames over te doen. Alleen dan kan
management accounting en control mijns inziens daadwerkelijk (meer)
toegevoegde waarde krijgen voor organisaties.
Als ik via het hoogleraarschap aan onderzoek hiernaar, en onderwijs
hierover, handen en voeten kan geven, ben ik een tevreden man.
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Samenvatting

“Men kan het leven in al zijn omvang en complexiteit niet begrijpen als men voortdurend
een minutenteller raadpleegt” (Semler, 2007, p. 69).
Laat ik op deze plek mijn persoonlijke visie op management accounting en
control proberen samen te vatten. Werknemers in organisaties hebben te
maken met vertogen. Deze vertogen, die door het management, maar ook
door werknemers zelf, kunnen worden uitgedragen, zorgen voor een zekere
hegemonie tussen groepen werknemers, en leiden hen in hun dagelijks
handelen. Een deel van deze vertogen heeft betrekking op management
accounting en control. Doordat de link tussen risicomanagement en
management accounting en control de laatste jaren sterker is geworden, is er
binnen organisaties meer druk ontstaan op het reguleren en normaliseren
van het gedrag van werknemers. Dit kan op gespannen voet komen te staan
met de zingeving die werknemers halen uit en de betekenis die ze geven aan
hun werk. De expressieve functie van werk delft dan (wellicht) het
onderspit tegen de economische functie van werk. Deze ontwikkeling wordt
verstrekt doordat we gewend zijn geraakt aan het kwantificeren van wat
werk behelst. Dit vormt echter hooguit een globale afspiegeling van het
werk dat wordt verricht, in plaats van dat het de daadwerkelijke invulling
daarvan weergeeft. Dit maakt het lastig om de beide functies van werk met
elkaar in balans te brengen.
Een en ander wordt bemoelijkt doordat het historisch zo gegroeid is (maar
daarom niet noodzakelijk redelijk is) dat organisaties vanuit een neoklassiek
of nieuw-institutioneel economisch perspectief worden beschouwd. Daarbij
hoort een negatief mensbeeld. In de management accounting- en
controlliteratuur wordt namelijk als gevolg hiervan uitgegaan van de
aanname dat werknemers erop uit zijn hun eigen belangen te behartigen in
plaats van die van het management. In plaats van dat mensbeeld voor waar
aan te nemen en van daaruit te redeneren, zouden we ook kunnen kijken
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naar hoe werknemers hun dagelijks handelen in- en verrichten, hoe zij dit
ervaren, en hoe zij hierop reflecteren. Wat vinden zij zelf van hun werk, van
wat ze doen en niet doen? Wat zijn hun ervaringen en belevenissen rond
management accounting en control? Hoe gaan zij om met de vertogen die
ze horen? Hoe proberen zij op een voor henzelf betekenisvolle wijze
handen en voeten te geven aan hun werk? Welke patronen zijn hierin te
ontdekken? Wat kunnen we hieruit afleiden? Etc.
Laat dergelijke vragen aan de basis staan van mijn leerstoel. Bij het
beantwoorden van deze vragen wil ik inzoomen op situaties waarin
management accounting en control vanuit de optiek van werknemers een
belangrijke rol speelt. Ik ben ervan overtuigd dat de verhalen die we elkaar
(kunnen) vertellen over het dagelijkse reilen en zeilen binnen organisaties,
een meer persoonlijke en humanere benadering van management
accounting en control dichterbij kan brengen (Fineman en Gabriel, 1996).
Waar beter dergelijk onderzoek te verrichten dan op Nyenrode Business
Universiteit? Juist bij deze instelling gaan wetenschappelijk relevant én
praktisch interessant onderzoek hand in hand. We hebben een uitstekende
reputatie op dat terrein, en een prima netwerk, waarin ik denk dat met
belangstelling kennis genomen zal worden van de resultaten van onderzoek
van dit type. Het lijkt me buitengewoon interessant om binnen dat netwerk
een deel van mijn onderzoek uit te voeren – en misschien wel binnen
Nyenrode zelf. Ik kijk er om die reden zeer naar uit contacten te leggen met
organisaties die zich aangetrokken voelen tot mijn visie. Daarnaast kijk ik
ernaar uit de resultaten van mijn onderzoek te delen met collega’s en
studenten. Kortom: ik sta te popelen om verder te gaan!
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Projecten

“… [S]ocial life and social order are very much interpretive; they depend on how actors
experience and perceive their worlds and the kinds of formal and informal ways they
negotiate, and adapt to, their interpersonal relationships … The mobilization of politics
and power is an inextricable part of these processes, and the particulars of each
organization … further shape work meanings and personal experiences” (Fineman en
Gabriel, 1996, p. 4).
Op dit moment ben ik betrokken bij een aantal onderzoekprojecten dat
geheel of gedeeltelijk in lijn ligt met de management accounting- en
controlbenadering die ik in het voorafgaande heb geschetst.
Zo heb ik bijvoorbeeld met Alan Lowe van de Aston Business School in
Birmingham een beschouwing geschreven over de wisselwerking tussen
risicomanagement en management accounting en control, en de mogelijk
negatieve effecten hiervan op de expressieve functie van werk (Lowe en De
Loo, 2014). Samen met Yesh Nama van King’s College in Londen zijn we
bezig deze beschouwing verder uit te werken en te illustreren aan de hand
van interviewmateriaal en documenten die we in een van origine
Nederlandse multinational hebben verzameld.
Met Paula van Veen-Dirks van de Rijksuniversiteit Groningen doe ik
exploratief onderzoek naar de ‘business partner’ rol in Nederland. Nemen
management accountants daadwerkelijk deze rol aan in organisaties, of lijkt
vooral(snog) sprake te zijn van een vertoog? Onze resultaten geven aan dat
er een vertoog is over het belang van ‘de’ business partner voor organisaties,
maar dat nog lang niet alle management accountants deze rol hebben
omarmd.
Ook met collega Hans ten Rouwelaar van Nyenrode Business Universiteit
doe ik onderzoek naar de rol van de management accountant. Een
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belangrijke vraag in discussies over de ‘business partner’ rol is of managers
wel staan te wachten op management accountants die zich zo gedragen.
Hoewel dit onderzoek nog gaande is, hebben we de indruk dat in
organisaties weliswaar regelmatig gesproken wordt over het belang van
‘business partners’, maar dat veel managers niet happig zijn de
consequenties hiervan te dragen, omdat ‘business partners’ plegen in te
grijpen in wat managers als hun eigen werk zien.
In het najaar van 2013, tijdens het congres van de Management Control
Association (MCA) dat door Nyenrode Business Universiteit werd
georganiseerd, stond ik op een gegeven moment te praten met Pieter
Kamminga van de Open Universiteit Nederland. Hij bleek ‘iets’ te hebben
met koren, en ik ‘iets’ met muziek en kunst. Dat leidde tot een
onderzoeksproject naar hoe sturing beleefd wordt en vorm krijgt binnen
professionele muziekgezelschappen, nu outputsturing in ‘de kunsten’
langzaam maar zeker gemeengoed wordt (met alle problemen die daaraan
gekoppeld zijn) (Boorsma en Chiaravalloti, 2010). We hopen in de loop van
volgend jaar de eerste resultaten van dit onderzoek te kunnen presenteren.
Als aangenomen wordt dat onderzoekers onlosmakelijk deel uitmaken van
het proces van onderzoek (Lowe en De Loo, 2012), zullen ook hún
vertogen invloed hebben op dat wat in een onderzoek te berde wordt
gebracht. Met Marlies de Vries van Nyenrode Business Universiteit probeer
ik deze vertogen, voor zover dat mogelijk is, boven tafel te krijgen. We
maken daarbij gebruik van een relatief nieuwe methode in management
accounting en controlland: duo-etnografie (Norris, Sawyer en Lund, 2012),
en richten ons op de totstandkoming van onze eigen onderzoeken, waarop
we zelf uiteraard een belangrijke stempel hebben gedrukt. Onze eerste paper
hierover gaan we binnenkort op een internationale conferentie presenteren.
Naast deze projecten doe ik onderzoek met Hilco van Elten van de
Rijksuniversiteit Groningen, en Roland Speklé en Jan Bots van Nyenrode
Business Universiteit. Hoewel deze projecten niet in lijn liggen met de
benadering zoals ik die in het voorafgaande heb geschetst, en gaan over
onderwerpen als corporate social responsibility (CSR), de inzet van
casusonderzoek in interpretatief accountingonderzoek (IAR), en accounting
education, beleef ik ook hieraan veel lol.
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Dankbetuiging

“It’s very easy to be twisted and bitter and full of animosity for each other, and indeed I
recommend that, too ... If you focus on the positive, that’s a step forward. Because you’re
not running away from reality. You’re trying to fix it for the rest of us in the future”
(John Lydon interview, Uncut28, October 2015, p. 27).
Aan het eind van deze rede wil ik graag een aantal mensen bedanken. Om te
beginnen dank ik de Rector Magnificus, Miša Džoljić, Leen Paape, en de
leden van het College van Bestuur van Nyenrode Business Universiteit,
voor het in mij gestelde vertrouwen en het toekennen van het
hoogleraarschap Management Accounting & Control. Voor dat vertrouwen
wil ik ook graag de leden van de benoemingsadviescommissie, en voorzitter
Willem Burggraaf in het bijzonder, bedanken. Jullie kunnen er alle vanuit
gaan dat ik mijn ambt met toewijding en verve zal trachten te vervullen.
Daarnaast wil ik Roland Speklé bedanken voor het mogelijk maken van
mijn aanstelling bij Nyenrode Business Universiteit, zijn scherpe geest die
hij in ieder gesprek toont, en die me altijd weer op nieuwe inhoudelijke
gedachten zet, en de vrijheid die hij mij heeft gegeven bij de invulling van
mijn functie. Ik weet dat pluriformiteit op het terrein van onderzoek voor
hem één van de bouwstenen van een goed functionerend team is. Ik zou
wensen dat meer hoogleraren aan Nederlandse universiteiten deze visie
zouden uitdragen.
Roberto Flören en Roland Speklé wil ik graag bedanken voor de begeleiding
en steun die ik in het traject tot hoogleraar heb mogen ontvangen. Deze
dank gaat eveneens uit naar mijn collega’s (en mede-musketiers) Rob
Blomme en Bo van der Rhee, met wie ik dit traject samen heb mogen
doorlopen, en naar Jan Bots, die wellicht zonder het zelf te beseffen een

28

Dit is één van mijn favoriete muziektijdschriften.
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belangrijke coachende rol heeft gehad. Ook Paula van Veen-Dirks wil ik
bedanken voor haar reflecties op haar leven als hoogleraar, die zij bij tijd en
wijle met mij heeft gedeeld.
Alle studenten in het Individual PhD-track van Nyenrode wil ik bedanken
voor de stimulerende omgeving die zij mij keer op keer bieden wanneer we
samen sessies draaien, of voortgangsgesprekken voeren. Dat levert mij veel
energie én inzichten op, waarvan enkele hun weg hebben gevonden in deze
rede.
Jan van Bommel opperde tijdens een wandeling in Helmond de titel van
deze rede. Jan: je hebt altijd al goed kunnen verwoorden wat anderen voelen
en denken. Je opmerking gaf me het zetje dat ik nodig had om te besluiten
hoe ik deze rede wilde inrichten. Daarvoor wil ik je graag bedanken.
Bé Albronda, Jan Bots, Bianca en Henk van den Brink, Lianne Cuijpers,
Hilco van Elten, Martin Loeve, Roland Speklé, Bernard Verstegen en Paula
van Veen-Dirks hebben deze rede in verschillende fasen van waardevolle
commentaren en suggesties voorzien - waarvoor dank.
Alle collega’s van het CIMACS (Center for Information, Management
Accounting & Control Systems), waar ik ben aangesteld en in wier
omgeving ik graag vertoef, wil ik bedanken voor hun steun. Dat geldt zeker
voor de voorzitster ervan: Lineke Sneller, die mij, toen het privé even
tegenzat, alle ruimte heeft gegund mijn werkzaamheden naar eigen
goeddunken in te richten. Maar ook alle andere directe collega’s uit het
center, die het werken op Nyenrode Business Universiteit zo aangenaam
maken, wil ik graag bij naam noemen (nou maar hopen dat ik niemand
vergeet!): Soerin Bipat, Rens Cappon, Cees Koomen, Herman van der
Meulen, Roel Kuipers, Anne-Marie Kruis, Frans Schaepkens, Roland
Speklé, Marlies de Vries en Sally Widener. We hebben in mijn ogen een
fantastisch team, waarin een lach en een traan kunnen worden gedeeld, en
waarin we elkaar op inhoudelijk vlak weten te stimuleren. Hoewel we zeer
verschillende personen zijn, werken we volgens mij prima samen. Zij wij er
wellicht een voorbeeld van dat pluriformiteit heilzaam kan zijn?
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Een speciaal woord van dank wil ik richten tot mijn (voormalige)
kamergenoten Hilco van Elten en Marlies de Vries. Dat van die lach en die
traan geldt zeker voor jullie. Het was en is altijd enorm inspirerend en
gewoon leuk om in jullie gezelschap te vertoeven.
Daarnaast wil ik mijn collega’s en oud-collega’s Myrthe Bon, Ilona Bos,
Renata Derks, Marijke Hoogendoorn, Ronald Jeurissen, Ad Kil, Jan
Morsch, Patricia Meester, Onno Mastenbroek, Ronald Piebes, Monica
Reulink, Gerline Roo, Chantal Schellens en Els Sonneveld bedanken. We
hebben in verschillende hoedanigheden intensief samengewerkt. Zonder
jullie, de inzichten die jullie mij hebben gegeven, en (niet te vergeten!) het
werk dat jullie mij uit handen hebben genomen, had ik hier waarschijnlijk
niet nú gestaan.
Een speciaal woord van dank wil ik uitspreken richting Paul van Batenburg,
Hielke de Boer, Henk Geuverink, Ton Koning, Robert Beeres, Michelle
Calkhoven, Florian Reuter en Remko Renes, die door de jaren heen flink
hebben getrokken aan de inhoud van de cursussen Applied Business
Research en Business Research Methods – cursussen waarvan ik bij
Nyenrode Business Universiteit kerngroepvoorzitter ben. Blijf alsjeblief
trekken!
Mijn grootste dank op inhoudelijk vlak gaat uit naar twee personen: Alan
Lowe en Bernard Verstegen. Van Bernard heb ik zo’n beetje alles geleerd
over management accounting en control en veel over het belang van
pluriformiteit gedurende de 11 jaar dat we hebben samengewerkt bij de
Open Universiteit Nederland. Ik kijk met veel plezier terug op die periode.
Zet ons naast elkaar, en we hebben binnen twee minuten weer een
inhoudelijk gesprek ... als we tenminste niet moppen aan het tappen zijn.
Terugdenkend aan de Open Universiteit Nederland, krijg ik ook meteen een
warm gevoel van de geweldige collega’s met wie ik toen hebben mogen
samenwerken aan allerlei innovatieve onderwijsproducten (van wie
sommige later goede vrienden zijn geworden). Ook aan het Research Center
on Accounting & Control Change (RACC), waarin ik in die tijd heb mogen
participeren en waarvan Bernard één van de oprichters was, bewaar ik
goede herinneringen. Op inhoudelijk vlak denk ik daarbij vooral aan de
bijdragen van Mahmoud Ezzamel van de Cardiff Business School en Ed
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Vosselman van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit
Amsterdam.
Dankzij de toenmalige decaan van de faculteit Managementwetenschappen
van de Open Universiteit Nederland, Herman van den Bosch, kreeg ik in
2009 de gelegenheid drie maanden te bivakkeren op de Aston Business
School in Birmingham. Dat werd mijn (tweede) kennismaking met Alan
Lowe. Als ik van iemand geleerd heb hoe ‘gewoon’ het leven aan een
universiteit beleefd kan worden, hoeveel constructiever het kan zijn om
zonder poeha over onderzoek te praten, en ook je twijfels daarover te uiten,
is hij het wel. Daarnaast bleken we enorm goed te kunnen samenwerken,
hetgeen inmiddels heeft geleid tot enkele publicaties in gerenommeerde
wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Alan: there is no way I could
have done this without you. I will miss the sessions in your kitchen that we
had together with Jo. Fancy one more Metaxa?
Hoe fijn het ook is in de wondere wereld die ‘een universiteit’ heet te
vertoeven, een positie als deze had ik niet kunnen bereiken zonder de
onvoorwaardelijke liefde en steun van een aantal mensen in mijn privéleven.
Laat ik mij daarbij als eerste richten tot mijn moeder, overleden vader, broer
Léjon, schoonzus Suzanne, ooms en tantes, en neven en nichten – van wie
ik Arlette en Didier graag bij naam wil noemen. Jullie liefde, support en
vriendschap hebben zonder enige twijfel bijgedragen aan waar ik nu sta. Ik
vind het enorm fijn dat we dit moment met elkaar mogen beleven!
In dat kader mogen de Turaz, muziekvrienden uit het zuiden (en
omstreken), ook niet onvermeld blijven: Bé Albronda, Ger Arendsen, Ellis
Burgers, Patries Boekholt, Max van Luik en Marjolein de Man. Met name
aan onze bezoekjes aan Pukkelpop denk ik met veel plezier terug. Mag ik
jullie bedanken op de volgende wijze: “rock on!”?
Een speciaal woord van dank wil ik richten tot mijn goede vrienden Bé
Albronda, Bianca en Henk van den Brink, Jan van Bommel, Patricia
Castelijn, Otmar Donnenberg, Erik Frenken, Kees Gelderman, Hugo
Hollanders, Boudewijn Janssen, Miriam de Jong, Ad Krijnen, Margriet
Klees, Martin Loeve, Christoph Palm, Han Spekreijse, Leo van Veldhuizen,
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Frouke Versol en Ronald Verstraeten. Op verschillende momenten in mijn
leven, toen dat echt nodig was, waren jullie mijn steun en toeverlaat. Ik
hoop die steun en toeverlaat ook af en toe voor jullie te (mogen) zijn.
Die steun en toeverlaat is zeker ook Dorien Reijnders geweest, één van de
meest standvastige personen die ik ken, en die ik na zeven jaar weer mocht
ontmoeten. Wie weet wat de toekomst ons zal brengen? Ik kijk ernaar uit!
Tot slot wil ik alle andere familieleden (volgens mij hebben we een kleine
reünie vandaag!), vrienden, bekenden, collega’s en oud-collega’s die hier
vandaag aanwezig zijn, en die ik niet bij naam heb genoemd, bedanken. Ik
vind het echt geweldig jullie allemaal te zien, en verheug me dan ook zeer
op wat er na deze rede komen gaat.
Ik heb gezegd!

42

VAN RAPPORT NAAR ‘RAPPORT’

VAN RAPPORT NAAR ‘RAPPORT’

43

Referenties

Ahrens, T., Chapman, C.S., 2007. Management accounting as practice.
Accounting, Organizations and Society. 32, 1, 1-27.
Alvesson, M., Willmott, H., 2002. Identity regulation as organizational
control: producing the appropriate individual. Journal of Management
Studies, 39, 5, 619-644.
Antaki, C., Condor, S., Levine, M., 1996. Social identities in talk: speakers’
own orientations. British Journal of Sociology. 35, 4, 473-492.
Anthony R.N., 1965. Management planning and control systems: a
framework for analysis. Boston: Harvard Business School Press.
Anthony, R.N., Dearden, J., 1980. Management control systems. New York:
Irwin (4e druk).
Baets, W.R.J., 2009. Wie orde zaait zal chaos oogsten: een vertoog over de
lerende mens. Assen: van Gorcum (4e druk).
Baudrillard, J., 2012. Impossible exchange. New York: Verso.
Baxter, J., Chua, W.F., 2003. Alternative management accounting research whence and whither. Accounting, Organizations and Society. 28, 2/3, 97126.
Beech, N., 2008. On the nature of dialogic identity work. Organization, 15,
1, 51-74.

44

VAN RAPPORT NAAR ‘RAPPORT’

Berry, A.J., Coad, A.F., Harris, E.P, Otley, D.T., Stringer, C., 2009.
Emerging themes in management control: a review of recent literature.
British Accounting Review. 41, 1, 2-20.
Birkett, B., 1984. Regulation through the professions: the case of
accounting. In: Tomasic, R. (Ed.). Business regulation in Australia. North
Ryde: CCH Australia Ltd. 265-297.
Bisbe, J., Malagueno, R., 2009. The choice of interactive control systems
under different innovation management modes. European Accounting
Review. 18, 2, 371-405.
Boland, R.J., Pondy, L.R., 1983. Accounting in organizations: toward a
union of rational and natural perspectives. Accounting, Organizations and
Society. 8, 2/3, 223-234.
Boorsma, M., Chiaravalloti, F., 2010. Arts marketing performance: an
artistic-mission-led approach to evaluation. The Journal of Arts
Management, Law and Society. 40, 4, 297-317.
Bosch, R., 2012. Wetenschapsfilosofie voor kwalitatief onderzoek. Den
Haag: Boom Lemma.
Bragd, A., Christensen, D., Czarniawska, B., Tullberg, M., 2008. Discourse
as the means of community creation. Scandinavian Journal of Management.
24, 3, 199-208.
Burns, J., Scapens, R.W., 2000. Conceptualizing management accountintg
change: an institutional framework. Management Accounting Research. 11,
1, 3-25.
Chandler, A.D., Jr., 1977. The visible hand: the managerial revolution in
American business. Cambridge: Belknap Press.
Chua, W.F., 1986. Radical developments in accounting thought. The
Accounting Review. 61, 4, 601-632.

VAN RAPPORT NAAR ‘RAPPORT’

45

Chwastiak, M., 2006. Rationality, performance measures and representations
of reality: planning, programming and budgeting and the Vietnam war.
Critical Perspectives on Accounting. 17, 1, 29-55.
Clarke, C.A., Brown, A.D., Hope Hailey, V., 2009. Working identities?
Antagonistic discursive resources and managerial identity. Human Relations,
62, 3, 323–354.
Contu, A., 2014. On boundaries and difference: communities of practice
and power relations in creative work. Management Learning. 45, 3, 289-316.
Covaleski, M.A., Dirsmith, M.W., 1990. Dialectic tension, double reflexivity
and the everyday accounting researcher: on using qualitative methods.
Accounting, Organizations and Society. 15, 6, 543-573.
Crawford, J., 2015. Prediction - Postdiction model of Risk assessment and
mitigation: the limitations of hindsight beyond fuelling a precautionary
philosophy (paper gepresenteerd op de 10e European Network for Research
in Organisational and Accounting Change [ENROAC] conferentie,
National University of Ireland, Galway, Ierland, 3-4 juni 2015).
De Loo, I., Lowe, A., 2012. Author-itative interpretation in understanding
accounting practice through case research. Management Accounting
Research. 23, 1, 3-16.
___, 2014. Reflexiviteit in interpretatief (management) accounting
onderzoek. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie. 88, 9, 358367.
De Loo, I., Verstegen, B.H.J., Swagerman, D., 2011. Understanding the
roles of management accountants. European Business Review. 23, 3, 287313.
Denzin, N.K., 2014. Interpretive autoethnography. Los Angeles: Sage (2e
druk).
Eggers, D., 2013. De cirkel. Amsterdam: Lebowski Publishers.

46

VAN RAPPORT NAAR ‘RAPPORT’

Ezzamel, M., 2012. Accounting and order. Londen: Routledge.
Ezzamel, M., Burns, J., 2005. Professional competition, economic value
added and management control strategies. Organization Studies. 26, 5, 755777.
Fineman, S., Gabriel, Y., 1996. Experiencing organizations. Londen: Sage.
Fontana, A., 1980. Toward a complex universe: existential sociology. In:
Douglas, J.D., Adler, P.A., Adler, P., Fontana, A., Freeman, C., Kotarba, J.
(Eds.). Introduction to the sociologies of everyday life. Boston: Allyn &
Bacon. 155-181.
Gardner, D., 2008. Risk: the science and politics of fear. Londen: Virgin
Books.
Gordon, L.A., Loeb, M.P., Tseng, C.Y., 2009. Enterprise risk management
and firm performance: a contingency perspective. Journal of Accounting
and Public Policy. 28, 4, 301-327.
Goretzki, L., Messner, M., 2015. ‘Fragile partners’: on the identity work of
management accountants (paper gepresenteerd op de 10e European
Network for Research in Organisational and Accounting Change
[ENROAC] conferentie, National University of Ireland, Galway, Ierland, 34 juni 2015).
Green, M., 2014. Theoretical issues regarding the construction of
mainstream management and management accounting research. Is it
‘cloaked under a conspiracy of silence which involves the highest and lowest
ranks in industry’ (Burns 1962)? (paper gepresenteerd op de Management
Accounting Research Groep [MARG] conferentie, Aston Business School
Birmingham, Verenigd Koninkrijk, 20-21 november 2014).
Harding, N., 2008. The “I”, the “me” and the “you know”: identifying
identities in organizations. Qualitative Research in Organizations and
Management: An International Journal. 3, 1, 42-58.

VAN RAPPORT NAAR ‘RAPPORT’

47

Harper, D., 2012. Visual sociology. Londen: Routledge.
Hopper, T., Macintosh, N., 1993. Management accounting as disciplinary
practice. Management Accounting Research. 4, 3, 181-216.
Hopwood, A.G., 1994. Accounting and everyday life: an introduction.
Accounting, Organizations and Society. 19, 3, 299-301.
___, 2007. Whither accounting research? The Accounting Review. 82, 5,
1365-1374.
Hoskin, K.W., Macve, R.S., 2000. Knowing more as knowing less?
Alternative histories of cost and management accounting in the US and the
UK. Accounting Historians Journal. 27, 1, 91-149.
Huber, C., Scheytt, T., 2013. The dispositif of risk management:
reconstructing risk managment after the global financial crisis. Management
Accounting Research. 24, 2, 88-99.
Jenkins, R., 2008. Social identity. Londen: Routledge (3e druk).
Jørgensen, B., Messner, M., 2009. Management control in new product
development: managing the dynamics of efficiency and flexibility. Journal of
Management Accounting Research. 21, 1, 99-124.
Kaplan, R.S., Atkinson, A.A. 1989. Advanced management accouting.
Upper Saddle River: Prentice-Hall International (3e druk).
Kilduff, M., Mehra, A., 1997. Postmodernism and organisational research.
Academy of Management Review. 22, 2, 453-481.
Knight, F.H., 1921. Risk, uncertainty and profit. Boston: Houghton Mifflin.
Knights, D., Clarke, C., 2014. It’s a bittersweet symphony, this life: fragile
academic selves and insecure identities at work. Organization Studies. 35, 3,
335-357.

48

VAN RAPPORT NAAR ‘RAPPORT’

Knights, D., Willmott, H., 1999. Management lives: power and identity in
work organizations. Londen: Sage.
van der Kolk, B., ter Bogt, H.J., van Veen‐Dirks, P., 2015. Constraining and
facilitating management control in times of austerity: case studies in four
municipal departments. Accounting, Auditing and Accountability Journal.
28, 6, 934-965.
Laclau, E. Mouffe, C. 2014. Hegemony and socialist strategy: towards a
radical democratic politics. New York: Verso.
Latour, B., 1987. Science in action: how to follow scientists and engineers
through society. Milton Keynes: Open University Press.
___, 2005. Reassembling the social: an introduction to actor-networktheory. Oxford: Oxford University Press.
Lounsbury, M., 2008. Institutional rationality and practice variation: new
directions in the institutional analysis of practice. Accounting, Organizations
and Society. 33, 4/5, 349-361.
Lowe, A., De Loo, I., 2014. The existential perversity of management
accounting and control. In: Otley, D., Soin, K. (Eds.). Management control
and uncertainty. Basingstoke: Palgrave MacMillan. 239-254.
Lowe, T. Puxty, T. 1989. The problems of a paradigm: a critique of the
prevailing orthodoxy in management control. In: Chua, W.F., Lowe, T.,
Puxty, T. (Eds.). Critical perspectives in management control. Basingstoke:
MacMillan Press. 9-26.
Macintosh, N.B., 1994. Management accounting and control systems: an
organisational and behavioural approach. Chichester: John Wiley & Sons.
Mikes, A., 2009. Risk management and calculative cultures. Management
Accounting Research. 20, 1, 18-40.

VAN RAPPORT NAAR ‘RAPPORT’

49

___, 2011. From counting risk to making risk count: boundary work in risk
management (Harvard Business School working paper 11-069).
Morin, E.M., 1995. Organizational effectiveness and the meaning of work.
In: Pauchant, T.C. (Ed.). In search of meaning. Managing for the health of
our organizations, our communities, and the natural world. San Francisco:
Jossey Bass. 29-64.
Morozov, E., 2013. To save everything, click here. London: Allen Lane.
Myers, M.D., 2009. Qualitative research in business & management. Los
Angeles: Sage.
Nama, Y., Lowe, A., 2014. The ‘situated functionality’ of accounting in
private equity practices: a social ‘site’ analysis. Management Accounting
Research. 25, 4, 284-303.
Norris, J., Sawyer, R.D., Lund, D. (Eds.), 2012. Duoethnography: dialogic
methods for social, health, and educational research. Walnut Creek: Left
Coast Press.
Otley, D., 2014. Thinking about uncertainty. In: Otley. D., Soin, K. (Eds.).
Management control under certainty. Basingstoke: Palgrave MacMillan. 8396.
Paape, L., Speklé, R.F., 2012. The adoption and design of enterprise risk
management practices: an empirical study. European Accounting Review.
21, 3, 533-564.
Parker, R.H., 1969. Management accounting: a historical perspective.
Londen: Macmillan.
Pauchant, T.C., 1995. Introduction: toward a field of organizational
existentialism. In: Pauchant, T.C. (Ed.). In search of meaning. Managing for
the health of our organizations, our communities, and the natural world.
San Francisco: Jossey Bass. 1-25.

50

VAN RAPPORT NAAR ‘RAPPORT’

Peters, J., Pouw, J., 2004. Intensieve menshouderij: hoe kwaliteit oplost in
rationaliteit. Schiedam: Scriptum Publishers.
Potter, B.N., 2005. Accounting as a social and institutional practice:
perspectives to enrich our understanding of accounting change. Abacus. 41,
3, 265-289.
Power, M., 1999. The audit society: rituals of verification. Oxford: Oxford
University Press.
___, 2009. The risk management of nothing. Accounting, Organizations
and Society. 34, 6/7, 849-855.
Qu, S.Q., Cooper, D.J. 2011. The role of inscriptions in producing a
balanced scorecard. Accounting, Organizations and Society. 36, 6, 344-362.
Reckwitz, A., 2002. Toward a theory of social practices: a development in
culturalist theorizing. European Journal of Social Theory. 5, 2, 243-263.
Robson, K., 1992. Accounting numbers as "inscription": action at a distance
and the development of accounting. Accounting, Organizations and Society.
17, 7, 685-708.
Sarup, M., 1993. An introductory guide to post-structuralism and
postmodernism. Atlanta: University of Georgia Press.
Scapens, R.W., 1990. Researching management accounting practice: the role
of case study methods. British Accounting Review. 22, 3, 259-281.
___, 1992. The role of case study methods in management accounting
research: a personal reflection and reply. British Accounting Review. 24, 4,
369-383.
___, 2006. Understanding management accounting practices: a personal
journey. British Accounting Review. 38, 1, 1-30.

VAN RAPPORT NAAR ‘RAPPORT’

51

Scapens, R.W., Arnold, J., 1986. Economics and management accounting
research. In: Bromwich, M., Hopwood, A.G. (Eds.). Research and current
issues in management accounting. London: Pitman Publishing. 78-102.
Schatzki, T.R., 2002. The site of the social: a philosophical account of the
constitution of social life and change. University Park: The Pennsylvania
State University Press.
___, 2010. The timespace of human activity: on performance, society, and
history as indeterminate teleological events. Plymouth: Lexington Books.
Semler, R., 2007. Semco-stijl: het inspirerende verhaal van de meest
opzienbarende werkplek ter wereld. Amsterdam: Forum (10e druk).
Soin, K., Collier, P., 2013. Risk and risk management in management
accounting and control. Management Accounting Research, 24, 2, 82-87.
Speklé, R.F., van Elten, H.J., Widener, S., 2014. Creativity and control: a
paradox. Evidence from the levers of control framework (SSRN working
paper: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2480471).
Whyte, H.W., 1963. The organization man. Harmondsworth: Penguin
Books.
Wickramasinghe, D., Alawattage, C., 2007. Management accounting change.
Approaches and perspectives. New York: Routledge.
Widener, S., 2014. Researching the human side of management control:
using survey-based methods. In: Otley. D., Soin, K. (Eds.). Management
control under certainty. Basingstoke: Palgrave MacMillan. 69-82.
Zimmerman, J.L., 2013. Accounting for decision making and control.
Londen: McGraw-Hill Education Europe (8e herziene druk).

Ivo De Loo is hoogleraar Management Accounting
& Control bij het Center for Information, M
 anagement
Accounting & Control Systems (CIMACS) van Nyenrode
Business Universiteit. Hij is tevens programma
directeur van Nyenrode’s Individual PhD-track.
Ivo haalde zijn doctoraaldiploma kwantitatieve economie aan de Universiteit Maastricht (cum laude).
Zijn doctorstitel ontving hij van de Open Universiteit
Nederland. Voor zijn benoeming tot hoogleraar was
hij universitair hoofddocent Methoden & Methodologie bij Nyenrode Business Universiteit, universitair
(hoofd)docent Management Accounting bij de Open
Universiteit Nederland, en junior onderzoeker bij het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en UNUMERIT.
Ivo heeft in diverse, bekende wetenschappelijke
tijdschriften gepubliceerd, waaronder Management
Accounting Research, Accounting History, Accounting Education, Qualitative Research in Accounting &
Management, European Business Review, en Action
Learning: Research and Practice. Hij maakt deel uit
van de redactie van Qualitative Research in Accounting & Management, en beoordeelt bij tijd en wijle
artikelen van de British Accounting Review, Management Accounting Research, Qualitative Research in
Accounting & Management, en International B
 usiness
Research.

Nyenrode Business Universiteit
Straatweg 25

Naast het luisteren naar jazzmuziek, het lezen van

3621 BG Breukelen

biografieën van muzikanten en kunstenaars, en
het bezoeken van voetbalwedstrijden, concerten

The Netherlands

en Griekse restaurants, heeft Ivo ‘iets’ met oude

ISBN 978-90-8980-080-0

bomen. In zijn vrije tijd wandelt hij hier graag langs.

NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

