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Ir. Sander van der Meijs, William Koot en dr. Peter Schuurman

Een belangrijke graadmeter voor het realiseren van de strategische doelstellin-
gen is de ontwikkeling van de beoogde baten van transformaties die een grote 
impact hebben op de organisatie. Door actief te sturen op baten houden organi-
saties alle ogen op de bal en zijn zij succesvoller in het realiseren van hun strate-
gie. Daarnaast zorgt een actieve focus op baten voor een meer integrale sturing 
van transformaties, wat de mogelijkheid biedt voor betere besluitvorming.

Inleiding

Transformaties worden gestart om een belangrijke bijdrage te leveren aan het realiseren 
van de strategie van een organisatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om veranderingen die 
zorgen voor de aanpassing van de organisatie op veranderingen in de markt, het redu-
ceren van kosten en het introduceren van nieuwe (informatie)technologie. Bijna zeventig 
procent van de transformaties wordt gezien als enigszins of grotendeels succesvol en 
minder dan tien procent als geheel succesvol ([McKi06]). Leuke statistieken, maar bedenk 
eens wat het voor uw organisatie zou betekenen een transformatie niet enigszins suc-
cesvol, maar grotendeels of zelfs geheel succesvol uit te voeren. Wat zou de impact hier-
van zijn op uw medewerkers, klanten en aandeelhouders?

Ongetwijfeld zou dit grote impact hebben. De vraag wordt dan hoe dit te realiseren en 
vervolgens ook vast te houden voor de langere termijn. Daarbij spelen meerdere suc-
cesfactoren een rol. Dit artikel behandelt één van die succesfactoren, namelijk het sturen 
op het realiseren van de baten van transformaties.

Baten zijn de financiële en niet-financiële voordelen die een organisatie wil bereiken, 
zoals meer omzet of hogere klanttevredenheid. Uit onderzoek blijkt dat de mate waarin 
deze baten gerealiseerd worden sterk verbeterd kan worden door structurele aandacht 
op de batenkant van verandertrajecten ([Ward06]). Enerzijds door van tevoren scherp te 
krijgen hoe je einddoel eruitziet en wat de criteria voor succes zijn. Dit helpt enorm in 
het leggen van de juiste focus en het communiceren over de benodigde verandering. 
Anderzijds door het meten van de voortgang tijdens de transformatie, op basis waarvan 
bijgestuurd kan worden en verwachtingen kunnen worden gemanaged. Dit zorgt ervoor 
dat voor iedereen duidelijk is waar hij/zij staat en wat er nog van hem/haar verwacht 
wordt om het doel te bereiken.
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Het hebben van een nieuw customerrelationship-
managementsysteem, bijvoorbeeld, levert op zich 
helemaal niets op. Pas wanneer de organisatie haar 
gedrag hierop aanpast en het systeem ook daad-
werkelijk gebruikt om extra verkopen te realiseren 
door bijvoorbeeld cross-selling, beginnen de baten 

te tellen. Vaak zijn de projectactiviteiten duidelijk geëxplici-
teerd, maar bestaat minder inzicht in de veranderactiviteiten 
die in de lijnorganisatie noodzakelijk zijn om daadwerkelijk de 
baten te realiseren.

Bij transformaties is dit extra belangrijk vanwege de omvang 
en het strategisch belang. Hierbij is het van belang dat van alle 
deelprogramma’s en -projecten en businessunits helder is wat 
zij moeten bijdragen om van de transformatie een succes te 
maken. Deze duidelijkheid biedt vervolgens de basis voor de 
noodzakelijke dialoog over doel, aanpak en snelheid van de 
transformatie om de status-quo te doorbreken ([Mile10]) en 
richting te bieden aan de transformatie. Immers, transformaties 
leiden vaak tot een grote wijziging in structuur, gedrag en ver-
houdingen. Handelen op basis van emoties of het laten preva-
leren van politieke beweegredenen kan een transformatie al in 
een vroeg stadium laten ontsporen.

Batenmanagement maakt verandering 
meetbaar en beheersbaar

De tweede bijdrage van batenmanagement is dat het verande-
ring meetbaar maakt. En, in de geest van managementgoeroe 
Peter Drucker: Wat je meet is wat je krijgt. Het meetbaar maken 
van verandering in specifieke kpi’s geeft een heldere boodschap 
over wat gewenst gedrag is, door kpi’s waarop leiders worden 
afgerekend in lijn te brengen met de beoogde doelen van de 
transformatie en conflicterende kpi’s nader te analyseren. Juist 
dit borgen van gewenst gedrag in budgetten en prestatiemeting 
(bijvoorbeeld Balanced Scorecard) helpt in het bereiken van 
duurzame resultaten.

Daarnaast zorgt meetbaar maken ervoor dat tijdig kan worden 
bijgestuurd. Immers, activiteiten of projecten leiden niet auto-
matisch tot resultaat ([Skin04]). Een mooi voorbeeld hiervan is 
dat het kopen van een roeimachine (actie) niet automatisch leidt 
tot gewichtsafname (gewenst resultaat). Hiervoor moet actief 
gestuurd worden op zowel prestatie (zoals frequentie, geroeide 
afstanden en snelheid) als gezondheid (bijvoorbeeld hartslag 
en calorie-inname) (naar [Hunt09] en [Kell11]).

Batenmanagement leidt tot betere 
besluitvorming

De derde en laatste reden voor gebruik van batenmanagement 
bij transformaties is betere besluitvorming. Deze verbetering 
in besluitvorming wordt mogelijk gemaakt door duidelijkheid 

Dit artikel gaat allereerst in op de vraag waarom organisaties 
bij transformaties aandacht aan baten zouden moeten besteden, 
terwijl je in zo’n transformatie nog duizend andere dingen kan/
moet doen die veel belangrijker of urgenter lijken. Vervolgens 
wordt ingegaan op hoe batenmanagement dan vormgegeven 
moet worden en welke stappen hierin te onderscheiden zijn. 
Het sturen op baten zorgt ervoor dat alle ogen op de bal blij-
ven.

Waarom batenmanagement bij 
transformaties?

De grootschaligheid van transformaties zorgt ervoor dat er veel 
van een organisatie wordt gevraagd. Het is daarom ook niet 
verwonderlijk dat uit onderzoek vele factoren naar voren komen 
die verbeterd kunnen worden om het succes van transformaties 
te vergroten. Mogelijkheden tot verbetering worden onder meer 
onderkend in de doorvertaling van de strategie, de meetbaar-
heid van de impact en de accountability ([HBR10]). Batenma-
nagement kan een belangrijke bijdrage leveren in het versterken 
van deze gebieden door expliciet en meetbaar te maken hoe de 
benodigde veranderingen bijdragen aan het realiseren van stra-
tegische doelstellingen. Dit biedt vervolgens ook een goede basis 
voor succesfactoren zoals communicatie en heldere mijlpalen, 
kpi’s en structuren ([McKi10]).

De belangrijkste bijdragen van batenmanagement zijn:
verbindt strategie en executie; •
maakt verandering meetbaar en beheersbaar; •
leidt tot betere besluitvorming. •

Samen met de assen kosten, voortgang en risico’s, die vaak al 
zijn ingevuld, biedt dit een goede basis voor het verbeteren van 
het succes van transformaties.

Batenmanagement verbindt strategie en 
executie

De eerste belangrijke bijdrage van batenmanagement is dat het 
strategie en executie met elkaar verbindt door vooraf te expli-
citeren hoe strategie wordt bereikt en gedurende de transfor-
matie terug te koppelen over de voortgang, waardoor bijsturing 
kan plaatsvinden. Dit geldt zowel voor de projectactiviteiten als 
voor de lijnactiviteiten. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt 
welke verandering in de lijn (zoals in gedrag of werkwijze) nodig 
is om met de projectresultaten de beoogde doelen te bereiken. 

Batenmanagement verbindt  
strategie en executie
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Samenvattend is in deze paragraaf duidelijk gemaakt waarom 
batenmanagement in het geval van transformaties extra belang-
rijk is. Een transformatie is een erg beweeglijk proces. Hierdoor 
moet er doorlopend gereflecteerd worden op de ontstane situ-
atie en op variabele toekomstverwachtingen. Om de overkoe-
pelende doelstelling van de transformatie relevant en realistisch 

te houden kunnen organisaties batenmanagement toepassen. 
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de aanpak van 
batenmanagement bij transformaties.

Aanpak

Nu de mogelijkheden van batenmanagement inzichtelijk zijn 
gemaakt, kunnen deze benut gaan worden. Zoals elke evaluatie 
is ook batenmanagement opgebouwd uit grofweg twee delen, 
namelijk het vooruit- en terugkijken. Aan het begin van de 
transformatie stelt een organisatie de beoogde baten vast. Peri-
odiek zouden organisaties vervolgens moeten terugkijken om 
te evalueren in welke mate de baten gerealiseerd zijn. En voor-
uitkijken of de beoogde baten voor de komende periode nog 
haalbaar zijn of bijgesteld moeten worden. Wellicht worden er 
zelfs nieuwe baten mogelijk geacht. Met deze iteraties blijft er 
een continue focus op het nastreven van de juiste doelen; baten-
management is dan ook zeker geen eenmalige exercitie.

en meetbaarheid en het helder beleggen van verantwoordelijk-
heid voor het realiseren van bepaalde veranderingen en bijbe-
horende baten. Juist deze aspecten, informatie en duidelijkheid 
over wie waarover beslist, komen uit onderzoek naar voren als 
belangrijke succesfactoren bij de realisatie van strategie 
([Neil08]).

Goede besluitvorming is extra belangrijk 
gezien het feit dat organisaties tijdens 
transformaties vaak te maken krijgen met 
veranderende omstandigheden en voort-
schrijdend inzicht. Wat als één van de 
concurrenten onverwachts net even eer-
der een nieuwe markt aanboort? Is het dan nog wel realistisch 
om het vooraf ingeschatte marktaandeel, op basis waarvan de 
inkomsten begroot zijn, te veroveren? Deze vragen rondom de 
zich wijzigende omgeving spelen natuurlijk bij alle veranderin-
gen en projecten een rol. Bij transformaties wordt dit effect 
echter versterkt door onder meer de omvang, die zich vaak uit-
strekt over meerdere bedrijfsfuncties en meerdere landen, de 
duur en het strategische karakter. Naast een kwalitatief betere 
besluitvorming door meetbare informatie en helderheid wie 
waarover beslissingen neemt, zullen beslissingen ook meer in 
lijn zijn met de (verduidelijkte) strategische richting. Ook wordt 
de organisatie in staat gesteld eerder besluiten te nemen, door-
dat door de batenrapportage direct duidelijk wordt dat resul-
taten in deelprojecten achterblijven of gaan afwijken van de 
beoogde strategische richting.

Batenmanagement tijdens transformaties biedt op deze wijze 
een basis waarop andere succesfactoren makkelijker kunnen 
worden ingevuld. Dit versterkt dan ook nog eens het primaire 
positieve effect op het resultaat van transformaties.

Beleggen van eigenaarschap voor baten  
is cruciaal om deze baten te bereiken

Detailed
analysis

Design

Implementation

Monitoring

Identification

Defined
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Realised
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Delivered
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Identified
Benefit

Analyse

Plan
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A retrospective report of actual spend vs. 
forecast and budget to confirm 
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and challenge
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Embed in 
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Tracking 
requirements

Benefits tracking stepsPhase Benefits Level of detail Result

Figuur 1. Aanpak voor inrichten batenmanagement.



12 Alle ogen op de bal door sturen op baten

andering oplevert. Denk hierbij ook aan het eerdere voorbeeld 
van een CRM-systeem waarmee mensen anders moeten gaan 
werken om daadwerkelijk extra verkopen te genereren uit bij-
voorbeeld cross-selling.

De tweede stap hierin is het leggen van de relatie tussen de 
activiteiten en het doel van de transformatie, ofwel: ‘Hoe berei-
ken we onze doelen?’ Uiteindelijk moeten alle activiteiten 
immers op de een of andere manier de transformatie onder-
steunen. Om te kijken of dit ook daadwerkelijk het geval is, 
wordt een samenhangend beeld opgesteld in een afhankelijk-
heidsdiagram ([Ward06]). Dit diagram zorgt voor duidelijkheid 
in de relatie tussen verandering en strategie, waardoor strategie 
en executie met elkaar verbonden worden.

Het diagram, waarvan een ingevuld voorbeeld is weergegeven 
in figuur 2, wordt van links naar rechts opgesteld. In dit voor-
beeld is weergegeven hoe de te implementeren modules bijdra-
gen aan het bereiken van de doelen. De transformatie, en de 
strategie die daarmee in uitvoering wordt gebracht, is het begin-
punt. Alles staat ten slotte in het teken van deze te laten slagen. 
De uiteindelijke doelstellingen worden bereikt door baten die 

In de volgende subparagrafen wordt beschreven hoe de aanpak 
eruitziet. Allereerst wordt stilgestaan bij de identificatie van de 
baten en het uitwerken van deze baten in concrete plannen. 
Vervolgens wordt gekeken naar de aanpak voor het realiseren 
van baten en het daarop sturen. Hierin wordt ook het terugkij-
ken en vooruitkijken behandeld. Deze aanpak is schematisch 
weergegeven in figuur 1. In onze ervaring is het met name van 
belang extra aandacht te besteden aan de tussenliggende stap-
pen in dit model (detailed analysis, design en implementation), 
aangezien dat de fase is waarin de baten en hun realisatie vaak 
dreigen te verwateren.

Identification: van strategische 
doelstellingen naar activiteiten

Het vaststellen draait om de identificatie van baten en het 
opbouwen van een samenhangend beeld van de realisatie ervan. 
Identificatie van baten draait kortgezegd maar om twee vragen: 
‘Wat levert ons dit op?’ en ‘Waarom willen we dit?’ Het (her-
haaldelijk) stellen van deze vraag zorgt ervoor dat de daadwer-
kelijke baten worden geïdentificeerd in plaats van gerealiseerde 
activiteiten. Hiermee ontstaat een scherp beeld van wat de ver-

What is the business impact? What needs to transform? What process 
changes?

What business changes? Underlying 
technology

Financial driver Operational drivers Process Business initiative SAP Module

Expected Benefits (€ 10m)

Reduce Finance
Function
Costs

Year End/
Half Year End

Month End

Invoicing

Payments

ECC FI/SAP BPC

ECC FI/RE

ECC FI/SAP BPC

ECC FI

Reduce COGS

Reduce 
Costs

Reduce
Inventory

Reduce 
Working
Capital

Increase
Shareholder
value

Reduce time to close year-end/
half year-end

KPIs
1. Time to perform year-end calculations
2. Time to reconcile general ledger

Reduce time to 
close month-end

KPIs
1. Time to reconcile intercompany transactions
2. % automation in intercompany transactions
3. % of real estate billing operations carried out in SAP

Reduce invoice mismatches

KPIs
1. Ratio of credit notes to invoices
2. Time to complete the annual planning process

Increase Finance
personnel efficiency

KPIs
1. Number of invoices processed per head in
Accounts Payable
2. % of payments made through the shared
services

Reengineer closing process
responsibilities & KPIs 
• Improved Consolidation tools
• Improved  IC processing 
• New Operational Chart of Accounts

Up skill employees for faster and 
more reliable execution 
• Use of Trading Partner
• Automation of Intercompany 
 transactions
• Use of SAP Real Estate module 

Optimise invoicing process 
• Increased automation to provide 
 more accurate billing processes
• Increased flexibility in planning 

Optimise Finance Function to 
focus on value add tasks 
• Improved automation to reduce  
 invoice posting time
• Use of BACS as preferred payment 
 method to streamline SSC processing

Figuur 2. Het batenrealisatiediagram legt de relatie tussen activiteiten en strategie.
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Detailed analysis: uitwerken batenplannen

Na het verkrijgen van een compleet beeld van de te verwachten 
baten is de volgende stap het uitwerken van batenplannen per 
bate. Doel van deze batenplannen is een gedetailleerd inzicht 
te bieden in de benodigde activiteiten om de baten te realiseren 
en om de verandering meetbaar te maken zodat er beter op 
gestuurd kan worden. In deze plannen wordt een aantal zaken 
opgenomen dat van belang is voor het realiseren van de baten. 
Deze zaken zullen we achtereenvolgens in deze subparagraaf 
bespreken.

Het eerste onderwerp is het nader concretiseren van de bate 
die in het afhankelijkheidsdiagram vaak met een of enkele 
woorden is aangeduid. Bijvoorbeeld klanttevredenheid wordt 
dan toegespitst op enkele segmenten, maar wel in alle regio’s 
en dan met name gericht op de tevredenheid van de inkopers 
bij de klant.

De volgende stap is het vaststellen hoe de bate te meten. Er zijn 
verschillende soorten baten die in meerdere of mindere mate 
meetbaar zijn (zie figuur 3). Klanttevredenheid is minder goed 
meetbaar dan bijvoorbeeld afname salariskosten. Het is dus van 
belang de juiste indicatoren te kiezen om het toch meetbaar te 
maken, zoals via klanttevredenheidsonderzoeken, de wachttijd 
bij Customer Service of zelfs de tendens in tweets over de orga-
nisatie en haar producten.

Het derde onderwerp is de beoogde ontwikkeling van de bate: 
huidige waarde, doelwaarde en het pad daarnaartoe. Door baten 
hierbij zoveel mogelijk relatief te formuleren wordt alvast reke-
ning gehouden met zich wijzigende omstandigheden. Zo is het 
statement dat de kostprijs tien procent omlaag moet, wat bij 

huidige volumes en kostprijsniveau X euro zou 
betekenen, beter te meten en bij te stellen bij grote 
volume- of grondstofprijswijzigingen. Stel ook vast 
in welke periode de bate gerealiseerd gaat worden 
en of deze ontwikkeling lineair verloopt of juist 
een olievlekwerking kent met een trage start.

Daarnaast wordt in het batenplan opgenomen wie 
verantwoordelijk is voor het realiseren van de bate. 
Over het algemeen zal dit een lijnmanager zijn die 
ook het mandaat heeft om de (gedrags)verande-
ringen in zijn afdeling door te voeren om de baten 
ook daadwerkelijk te bereiken. Vaak is het daarom 
wenselijk deze persoon vanaf het begin te betrek-
ken bij het uitwerken van het batenplan. Dit draagt 
bij aan een betere besluitvorming. Wanneer nie-
mand eigenaarschap wil hebben van een bate zal 
snel blijken dat deze helemaal van de lijst geschrapt 
moet worden.

door de organisatie heen geboekt kunnen worden. Om deze 
baten te realiseren moeten er bepaalde veranderingen in de 
organisatie plaatsvinden. Deze veranderingen hebben op hun 
beurt weer vereiste randvoorwaarden.

Neem bijvoorbeeld een productiebedrijf dat de transformatie 
wil maken naar een strategie op basis van kostenleiderschap. 
Om deze strategie te laten slagen dienen de transportkosten te 
worden verlaagd, een bate in de organisatie. Deze verlaging gaat 
echter niet vanzelf, het bedrijf moet de logistieke stromen tus-
sen fabrieken gaan bundelen; veranderingen in de plannen en 
aanrijroutes zijn hiervoor onontbeerlijk. Om de planning te 
optimaliseren blijken aanpassingen in het planninginformatie-
systeem noodzakelijk, een randvoorwaardelijke eis.

Als het diagram eenmaal is opgesteld kan het ook van rechts 
naar links worden bekeken, in dat geval vertelt het diagram het 
verhaal van welke activiteiten leiden tot welke baten. Stel uzelf 
eens de vraag of het duidelijk is hoe elke activiteit van transfor-
matie bijdraagt aan het doel. Zijn alle stappen noodzakelijk? Is 
het misschien mogelijk extra voordelen te behalen uit de toch 
al te ondernemen activiteiten? En staan nu alle activiteiten erin 
die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doelstellingen 
van de transformatie?

Dit batenrealisatiediagram is een krachtig instrument, omdat 
het in één plaat de activiteiten, tussenliggende baten en strate-
gische doelstellingen van een transformatie laat zien. Dit kan 
vervolgens gebruikt worden in de communicatie met de orga-
nisatie en maakt voor iedereen duidelijk hoe zijn of haar acti-
viteiten bijdragen aan het hogere doel.

Indirect
Bijvoorbeeld:
• beter imago
• medewerkertevredenheid
• klanttevredenheid

Direct (niet-financieel)
Bijvoorbeeld:
• grotere nauwkeurigheid
• minder verloop medewerkers
• kortere responstijden

Niet-meetbare baten

Meetbare baten

Niet-financiële baten

Financiële baten

Direct (financieel)
Bijvoorbeeld:
• afname post salarissen
• afname vestigingskosten
• grotere omzet
• hoger rendement

Figuur 3. De meetbaarheid van baten ([OGC03]).
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dicht je op de bal wilt spelen. Wil je alle baten in detail moni-
toren, of kies je er enkele indicatoren uit die een goed beeld 
geven van de mate waarin baten zullen worden gerealiseerd? 
Hierbij is ook de link met de huidige prestatiemeting van belang, 
bijvoorbeeld de mate waarin aangehaakt kan worden op iets als 
de huidige Balanced Score Card. Als dat het geval is, is het 
namelijk vaak handig de rapportagefrequentie daarop af te 
stemmen. Dit heeft ook weer invloed op wie zich bezighouden 
met de monitoring, en hoe en wanneer er gerapporteerd wordt. 
Tevens is bepaald op welke momenten er wordt teruggekeken 
en er, mogelijk, bijsturing plaatsvindt.

Deze activiteiten kosten natuurlijk tijd en moeite, en dat terwijl 
er tijdens een transformatie toch al van alle kanten aan de 
beschikbare middelen getrokken wordt. Om batenmanagement 
te laten slagen moeten de inspanningen daarom geborgd worden 
in zowel de planning als het budget van transformatie- en lijn-
management.

Batenmanagement draait uiteindelijk om het realiseren van de 
doelstellingen van de transformatie. In die zin is batenmanage-
ment ook heel erg het creëren van een mindset gericht op het 
realiseren van waarde voor de business. In veel organisaties zal 
tenslotte door projectmanagers er al voor worden gezorgd dat 

de activiteiten bijdragen aan het tot een goed einde 
brengen van een project. Door een focus te leggen op 
baten zorgt een organisatie ervoor dat de betrokkenen 
met elkaar ook verder kijken naar hoe met deze pro-
jectresultaten de baten bereikt kunnen worden. Zorg 
er dus voor dat deze mindset landt in de organisatie, 
laat mensen weten wat er van ze verwacht wordt en 

hoe ze daaraan kunnen voldoen. Bedenk hierbij ook dat baten-
management een middel is en geen doel en dat de aanpak moet 
passen bij wat de organisatie wil bereiken. Een aardig voorbeeld 
was het WK Voetbal waarbij je op de Amerikaanse televisie 
bijna niet meer van het spel kon genieten doordat zeer frequent 
uitgebreide statistieken voorbijkwamen.

Implementation and monitoring:  
sturen op de realisatie van de baten

Transformaties zijn een uiterst dynamisch proces. Het is dan 
ook niet direct te verwachten dat alle baten precies volgens de 
initiële plannen gerealiseerd worden. Om deze reden is in de 
vorige stap de aanpak voor het sturen op de realisatie van baten 
vastgelegd. Tijdens de transformatie valt dit sturen uiteen in 
twee componenten: het monitoren van de realisatie van de baten 
en het periodiek bijstellen van de batenplannen.

Voor het monitoren wordt de realisatie van baten afgezet tegen 
de verwachtingen uit de batenplannen. De verantwoordelijke 
voor het realiseren van de bate (de aangewezen bateneigenaar) 
kan hierbij worden gevraagd een verklaring te geven voor even-

Nadat de batenplannen zijn gemaakt en zijn besproken met de 
betreffende managers is het verstandig om met elkaar het hele 
batenrealisatiediagram nog eens kritisch te doorlopen. Mogelijk 
heeft het uitwerken van de batenplannen namelijk tot nieuwe 
inzichten geleid. Hierbij kan het ook handig zijn te kijken naar 
een aantal scenario’s. De plannen dienen vervolgens als leidraad 
tijdens het sturen op de realisatie van de baten, dit wordt bespro-
ken onder ‘Implementation and monitoring’.

Design: aanpak inrichten

Naast het inhoudelijk bepalen van de te realiseren baten moe-
ten organisaties ook nadenken over het inrichten van de aanpak 
voor batenrealisatie. Vaak wordt deze aanpak tijdens het uit-
werken van de baten op hoofdlijnen bepaald, aangezien in deze 
aanpak ook bepaald moet worden wie de batenplannen op welke 
wijze verder moet uitwerken. Immers, afhankelijk van de aard 
van de transformatie kan hier gekozen worden voor een meer 
top-downaanpak die helderheid biedt (bijvoorbeeld bij een 
transformatie in het kader van kostenbesparing) of een meer 
bottom-upaanpak die al in deze fase zorgt voor meer draagvlak 
voor de verandering, wat bij een transformatie richting een meer 
innovatieve of klantgerichte organisatie mogelijk meer op zijn 
plaats zou zijn.

Het bepalen van de aanpak voor batenrealisatie betreft de struc-
tuur die nodig is om de baten te realiseren. Deze is afhankelijk 
van tal van factoren. Een kostenbesparing of fusie vraagt bij-
voorbeeld een andere nadruk binnen het proces. En waar de 
ene organisatie gebaat is bij een zwaar formeel proces, wil de 
andere dit misschien juist voorkomen. Naast verschillen op 
basis van de aard van de organisatie en de transformatie, kan 
de aanpak ook verschillen tussen bijvoorbeeld afdelingen (zoals 
verkoop en financiën) of regio’s.

Ook moet worden vastgesteld op welke wijze de verantwoor-
delijkheid voor het realiseren van de baten wordt belegd. Zo is 
het bij een kanteling van de organisatie bijvoorbeeld de vraag 
of de verantwoordelijkheid voor batenrealisatie vanaf het begin 
bij de toekomstige procesmanager wordt gelegd, of eerst nog bij 
de functionele managers die nu nog de verantwoordelijkheid 
dragen voor deelprocessen. Dit zorgt er ook voor dat helder is 
wie waarover besluiten kan nemen, zodat besluiten niet ‘blijven 
hangen’ tussen de oude en nieuwe wereld.

Daarnaast gaat het om het vaststellen van de wijze van moni-
toren van de baten en hierop sturen. Kernvraag hierbij is hoe 

Sturen op baten is een middel,  
baten realiseren is het doel
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tuele verschillen. Als de huidige realisatie blijkt achter te lopen 
bij de verwachtingen is het zaak om uit te zoeken waardoor dit 
verschil is ontstaan. De achterliggende oorzaak kan immers wel 
eens grotere gevolgen hebben voor de transformatie dan het 
niet halen van een indicator. Stel ook de vraag of de planning 
voor de toekomst nog wel zo realistisch is of dat er bijgestuurd 
dient te worden. En wat dient er dan bijgestuurd te worden, de 
activiteiten of de indicator?

Dit geldt niet alleen voor verschillen in negatieve zin. Ook de 
baten die wel in de lijn der verwachtingen presteren moeten 
heroverwogen worden. Een kleine verandering in de omgeving, 
bijvoorbeeld, kan een groot effect hebben op het al dan niet 
gaan realiseren van een bate. Kijk ook of de baten nog wel de 
juiste zijn gezien het doel van de transformatie, want ook daar 
kunnen nieuwe inzichten ontstaan. Daarbij, misschien blijkt in 
praktijk wel dat de doelen omhoog kunnen of dat er nieuwe 
baten te behalen zijn; het zou een gemiste kans zijn hier niets 
mee te doen.

Monitoring vraagt om openheid en het delen van informatie en 
zicht. Vooral bij het vinden van negatieve verschillen bestaat 
het risico dat de monitoring gebruikt wordt om medewerkers 
af te rekenen op hun prestaties. Wanneer dit gebeurt neemt de 
kwaliteit van de monitoring af, bijvoorbeeld doordat medewer-
kers toekomstige problemen proberen te verhullen. Let er dus 
op dat de focus gericht blijft op de transformatie en een suc-
cesvolle afloop.

Een goed principe dat gebruikt kan worden voor het monitoren 
van de cashflow van een project aan de hand van de inkomsten 
uit financiële baten ten opzichte van de uitgaven, is weergegeven 
in figuur 4. Hierin zijn de uitgaven voor de transformatie afge-
zet tegen de verwachte inkomsten uit de (financiële) baten. De 
inkomsten zijn hierbij opgedeeld naar het risico dat de baten 
niet worden bereikt. Moeilijk te realiseren en onzekere baten 
(zoals omzetvergroting) worden dan geclassificeerd als hoog 
risico. Een voorbeeld van een laagrisicobate zou een efficiëntie-
verbetering zijn op een productieafdeling die een goed track 
record heeft op dit vlak. De figuur geeft ook een goed inzicht 
in hoe de overall haalbaarheid van de financiële baten in de loop 
van de tijd verandert, bijvoorbeeld als gevolg van vertraging 
van activiteiten of veranderende marktomstandigheden, en wat 
het effect hiervan is op de cashflow voor de transformatie.

Naast de monitoring is het verstandig de batenplannen perio-
diek te herijken. Dit zou bijvoorbeeld jaarlijks kunnen, bij voor-
keur in combinatie met het herijken van de projectplannen voor 
de transformatie. Dit is belangrijk omdat vaak na een jaar het 
gevoel ontstaat dat zaken lopen en als het ware vanzelf gaan 
([Mile10]). Dit herijken biedt de mogelijkheid in te spelen op de 
voortgang van batenrealisatie die is geconstateerd tijdens het 
monitoren, maar ook om te herijken tegen bijvoorbeeld voort-

tijd

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4

€

Uitgaven

Laag risico inkomsten (bijv. uit efficiëntiebaten)

Middel risico inkomsten

Hoog risico inkomsten (bijv. uit omzet of margegerelateerde baten)

Figuur 4. Voorbeeld van de cashflow van een project met 
uitgaven en inkomsten uit de baten.
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Figuur 5. Batenmanagementmatrix ([Ward06]).
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aan het bereiken van de strategische doelstellingen, hoe baten 
worden gerealiseerd en wie verantwoordelijk is voor het reali-
seren van de baten. Hiermee draagt batenmanagement bij aan 
de invulling van een aantal succesfactoren voor transformaties, 
zoals zorgen voor heldere doelen, doorvertaling van de strate-
gie en heldere rollen en verantwoordelijkheden. Dit leidt tot een 
dieper inzicht van de betrokkenen in de transformatie, zodat 
wanneer door zich wijzigende omstandigheden bijgestuurd 
moet worden, dit ook tot een beter resultaat zal leiden.

Een goed plan is het halve werk, daarom is in dit artikel ook 
veel aandacht besteed aan het uitwerken van het batenrealisa-
tiediagram en de aanpak voor batenmanagement. Cruciaal 
hierbij is een helder begrip van de wijze waarop baten gereali-
seerd moeten worden en hoe zij bijdragen aan het bereiken van 
de strategische doelstellingen. Minstens zo belangrijk is de 
aanpak hiervoor af te stemmen op de organisatie en de aard 
van de transformatie die wordt uitgevoerd. Bij een transforma-
tie gericht op kostenbesparing zul je resultaten op een andere 
manier moeten meten en bereiken dan wanneer het doel een 
kanteling richting een meer klantgerichte en innovatieve orga-
nisatie is.

Na de planfase is de grote uitdaging vervolgens tijdens de gehe-
le transformatie de aandacht te blijven richten op het sturen op 

gang van de transformatie en marktontwikkelingen. Voor het 
draagvlak is het verstandig de bateneigenaren hierbij te betrek-
ken en met hen te kijken of er wellicht nog meer baten mogelijk 
zijn en of de transformatie versneld zou kunnen worden. Hier-
bij is het van belang niet alleen te focussen op de geplande 
(positieve) baten, maar ook eventuele ongeplande baten te iden-
tificeren en op te nemen in de plannen om deze beter te kunnen 
managen (zie ook figuur 5).

Zoals in dit artikel duidelijk naar voren is gekomen, is baten-
management geen aparte discipline, maar veeleer een perspec-
tief dat ook meegenomen zou moeten worden bij het plannen 
en managen van een transformatie. In onze ogen draagt dit 
perspectief bij aan een vollediger beeld in de aansturing van 
transformaties zodat deze succesvoller kunnen worden gerea-
liseerd. In de hier opgenomen case is te zien hoe de beschreven 
aanpak in de praktijk tot succes kan leiden.

Conclusie

In dit artikel hebben we gekeken hoe batenmanagement kan 
bijdragen in transformaties. De belangrijkste bijdrage is het 
creëren van duidelijkheid over het wat, hoe en wie van de trans-
formatie, en wel door uit te werken welke activiteiten bijdragen 

PostNL als voorbeeld van batenmanagement

PostNL positioneert zich met haar briefpostactiviteiten in 
de Nederlandse markt als het postbedrijf met de beste 
prijs-waardepropositie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld 
Albert Heijn, KPN en KLM in andere markten. Door de 
volledige liberalisering van de postmarkt met eveneens 
grote substitutie als gevolg van digitalisering, is het belang 
van de prijscomponent sterk toegenomen, vooral voor post 
met minder stringente servicekaders. In combinatie met een 
dalende postmarkt leidt dit tot druk op de winstbijdrage.
Om de winstgevendheid te handhaven is de organisatie 
genoodzaakt de kosten van haar infrastructuur te verlagen 
en te flexibiliseren. PostNL introduceert een nieuw busi-
nessmodel met een distributieweek met piek- en daldagen. 
Klanten wordt onder andere tegen een lagere prijs een 
dagzeker product aangeboden op de piekdagen. De bijbeho-
rende centralisatie van de kernactiviteiten collectie, sorte-
ren, voorbereiden en bezorgen maakt dat PostNL één van de 
grotere transformaties die Nederland kent aan het realise-
ren is ([Post11], [Hest09]).
Consequentie van het nieuwe businessmodel met piek- en 
daldagen is ook flexibilisering van arbeid (minder voltijds 
medewerkers) en taakspecialisatie waarvoor lager gekwalifi-
ceerd personeel nodig is. Dit heeft tot gevolg dat PostNL 

deels afscheid neemt van de traditionele postbodes met 
grote uurcontracten en gelijktijdig op zoek is naar nieuwe 
postbezorgers met meer flexibiliteit in uren en met een lager 
tarief. Inhoudelijk een complex proces. Zeker omdat het 
over grote aantallen medewerkers gaat met aanzienlijke 
sociale consequenties.
Om de baten in de personele transformatie te realiseren is 
het goed inregelen van batenmanagement een kritische 
succesfactor voor het realiseren van de strategie. De doel-
stellingen inzake in- en uitstroom zijn gekoppeld aan 
‘eigenaren’ die zelfstandig verantwoordelijk zijn voor de 
realisatie. Door daarnaast de gewenste veranderingen te 
beleggen in de budgetten, is het management de focus op 
realisatie van de baten gegarandeerd. Een speciaal project-
bureau bewaakt de gewenste in- en uitstroom. In de praktijk 
blijkt dat de aannames die in het oorspronkelijk plan zijn 
gemaakt, weerbarstig zijn. Als bijvoorbeeld de uitstroom 
van postbodes langzamer gaat dan de planning, komt 
daardoor de werving van nieuwe postbezorgers onder druk. 
En ook economische ontwikkelingen hebben een sterke 
invloed op de in- en uitstroom. Dit vergt dus een continue 
afstemming van de bezetting. Complexiteit hierbij is dat de 
afstemming niet alleen op landelijk niveau, maar ook per 
regio dient plaats te vinden.
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de baten van de transformatie en in de lijnorganisatie. Dit is 
een veranderproces in zichzelf, maar door als leider van de 
transformatie hier structureel op te sturen introduceer je de 
mindset voor baten, hou je alle ogen op de bal en worden men-
sen meer gericht op het bereiken van de businessbaten van 
verandering.
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