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P restatiemanagement is weer helemaal in.

Hoe dat komt? Kijk maar eens naar de vol-

gende recente feiten uit de business world waar u

wellicht van zult opschrikken:

• Er is de laatste vijf jaar meer aandeelhouders-

waarde vernietigd door mismanagement, ver-

keerde beslissingen en slechte uitvoering van

de strategie, dan door alle recente schandalen

gecombineerd.1

• De gemiddelde tijd dat een Europese direc-

teur/CEO doorbrengt in de toppositie is inmid-

dels afgenomen van tien jaar twee decennia

geleden tot twee en een half jaar op dit ogen-

blik.2

• De gemiddelde tijd waarin organisaties hun

leidende posities in hun industrie verliezen is

de laatste twee decennia gehalveerd.

Tegelijkertijd bestaat een organisatie, onge-

acht haar grootte, tegenwoordig gemiddeld

niet langer dan 12,5 jaar.3

• Zeventig procent van de Nederlandse bevol-

king vindt de overheid niet erg effectief en

verliest daardoor steeds meer het vertrouwen

in deze instantie. Nagenoeg hetzelfde aantal

overheidsfunctionarissen is overigens dezelfde

mening toegedaan! Het vertrouwen in het

bedrijfsleven is afgenomen van 60 procent in

1980 tot 40 procent in 2000, terwijl maar 28

procent van de bevolking erop vertrouwd dat

management de waarheid vertelt (wat overi-

gens nog altijd 10 procent hoger is dan het ver-

trouwen in politici).4

• Van de recente fusies en overnames hebben

slechts de recente 17 procent daadwerkelijk

waarde toegevoegd aan de gecombineerde

organisatie, 30 procent had nagenoeg geen

effect, terwijl 53 procent zelfs waarde vernie-

tigde.5

• Het overgrote deel van de organisaties, die

zich in een crisis bevinden, is in deze situatie

beland door interne factoren. Hier zijn dis-

functioneel management (48 procent van de

gevallen) en inadequate managementinforma-

tiesystemen (42 procent) de meest voorkomen-

de redenen.6

Wat hebben deze feiten gemeenschappelijk? Ze

zijn allemaal indicaties dat organisaties, zowel

profit als non-profit, scheuren beginnen te verto-

nen onder de continue druk van de omgeving en
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Het tijdperk van de extreme 
concurrentie is aangebroken

Prestatiemanagement is een van de belangrijkste en meest effectieve hulpmiddelen van de heden-

daagse manager. Deze special geeft ideeën en handreikingen om weerstand te bieden aan de 

continue druk van de omgeving en de toenemende eisen van alle stakeholders. Competitief voor-

deel bereik je niet alleen met een geïntegreerde managementplanning- en controlcyclus, de  kloof

tussen strategie en praktijk moet ook worden overbrugd. Daarbij is aandacht voor budgetteren en

prestatiebeloning en -meting onontbeerlijk. Een onderzoek naar het prestatiemanagementproces

van goed presterende organisaties laat zien hoe die omgaan met extreme concurrentie. 
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de toenemende eisen van alle stakeholders. Het

wordt gezegd dat nu het tijdperk van de extreme

concurrentie is aangebroken, waarin de gecombi-

neerde krachten van globalisatie, nieuwe techno-

logieën, interconnectiviteit, economische libera-

lisatie, demografische ontwikkelingen, de

toenemende kloof tussen rijk en arm, verslechte-

rend milieu, en het tekort aan hoogontwikkelde

werknemers (‘de immateriële activa’), het leven

voor organisaties moeilijker dan ooit tevoren

maakt.7 Sinds het begin van de jaren tachtig van

de vorige eeuw beweren managementauteurs al

dat de wereld steeds dynamischer, turbulenter,

onvoorspelbaarder en concurrerender wordt. Het

schijnt dat Jack Welch, ex-CEO van General

Electric, eens gezegd heeft dat die jaren tachtig

een ‘white-knuckle’ decennium van intensiveren-

de concurrentie zou worden en dat de jaren

negentig nog moeilijker beloofden te worden. In

retrospect kunnen we stellen dat de jaren een

‘piece of cake’ waren in vergelijking tot wat er nu

allemaal gebeurt in zowel de wereld als het

bedrijfsleven.    

Omdat het de taak van iedere manager is om de

doelstellingen van de organisatie te helpen berei-

ken door uitstekende resultaten te behalen met

zijn organisatie-eenheid, staat hij onder grote

druk om kordaat om te gaan met bovenstaande

ontwikkelingen. Een van de hulpmiddelen waar

veel managers zich toewenden om hen te helpen

‘in hun strijd’ is prestatiemanagement. Immers,

er komt steeds meer bewijs dat effectieve

managementtechnieken organisaties een compe-

titief voordeel kunnen geven, en van die technie-

ken is prestatiemanagement een van de effectief-

ste.8 Alle reden dus om in een aantal artikelen de

laatste stand van zaken op het gebied van presta-

tiemanagement de revue te laten passeren. Het

overzicht wordt afgetrapt door Wouter ten Have

die beschrijft hoe een geïntegreerde manage-

mentplanning- en controlcyclus een organisatie

daadwerkelijk op weg helpt naar goede resulta-

ten. Vervolgens neemt Leo Kerklaan een deel van

de cyclus onder de loep, namelijk het strategie-

proces. Hij laat zien hoe de techniek van strategy

mapping organisaties kan helpen de kloof tussen

strategie en praktijk te dichten. Een proces uit de

cyclus dat de laatste tijd zwaar onder vuur ligt, is

het budgetteren. Frank Hartmann betoogt dat,

ondanks alle retoriek van met name de beyond-

budgetingadepten, het nog veel te vroeg is om

het budgetteringsproces af te schaffen. Een ander

proces dat recentelijk veel aandacht heeft gekre-

gen, is het toepassen van de prestatiebeloning.

Michael Corbey constateert dat prestatiebeloning

en de daarbij behorende prestatiemeting nog

vaak zo subjectief is dat de bewering dat een

prestatiebeloning heden ten dage objectief en

makkelijk toe te passen is, gewantrouwd moet

worden. Het overzicht wordt afgesloten door

ondergetekende die de resultaten van een onder-

zoek naar het prestatiemanagementproces van

goed presterende organisaties, de zogenoemde

High Performance Organizations, beschrijft. De

auteurs hopen met hun bijdragen de lezers een

aantal ideeën en handreikingen te hebben

gedaan die kan helpen met het bereiken van

(nog) betere prestaties.
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