
  
  

 

     

Extern & intern georiënteerd    
Bij de reguliere Reporting liggen de formats vast - deze kennen vooral een 

juridische waarheid. Bij Management Reporting dient vooral heel duidelijk te 

zijn wat “het ‘echte’ verhaal achter de cijfers” is. 

 

Management Reporting kan op verschillende niveaus plaatsvinden en 

verschillende doelen dienen.  

Zo is externe informatie voornamelijk financieel van aard, op geconsolideerd 

niveau en minder gedetailleerd. Deze heeft veelal als doel financiers van de 

onderneming (denk aan banken en aandeelhouders) te informeren.  
 

Intern heeft het top management vooral behoefte aan strategische 

informatie, terwijl het middenmanagement voornamelijk geïnteresseerd is in 

operationele informatie. 

Strategische informatie houdt dus in: kunnen zien of de gevoerde strategie 

nog wel juist is, operationele informatie of deze nog wel juist wordt 

uitgevoerd. 

Wat je dus op beide niveaus bij voorkeur wilt hebben is een dashboard met 

meters die uitslaan op een schaal die van ‘groen’ naar ‘rood’ loopt. 
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“Het ‘echte’ verhaal achter 
de cijfers” 
 

Management Reporting: hiermee bedoelen we dan 
iets anders dan de reguliere ‘Reporting’. Deze laatste 
wordt veelal gelijkgesteld aan het samenstellen en 
presenteren van jaarrekeningen of andere formele 
tussentijdse cijfers die door de accountant 
gecontroleerd worden. De vraag is echter in hoeverre 
deze cijfers het ‘echte’ verhaal vertellen. Wat valt er 
precies uit op te maken, en vooral ook: wat niet?    
 

  

 
 

Voor meer informatie: 

+31.6.43915308 

https://entropieadvies.nl 

info@entropieadvies.nl         

West-Peterstraat 12                

6822 AA Arnhem 
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Externe Management Reporting:   

 Gedegen onderbouwing voor de waardering 

 Langere rapportage periodes 

 Financiële KPI’s en ratio’s 

 Resultatenrekening, balans en kasstroomoverzicht 

 Beperkte specificaties 

Interne Management Reporting:   

 Kortere rapportage periodes 

 Strategische informatie voor hoger management 

 Operationele informatie voor midden management 

 Operationele KPI’s en inzicht in ontwikkeling van belangrijke drivers 

Dashboards  
Om in weinig oogopslagen te kunnen concluderen waar je staat, is het 

zinvol zones aan te geven waarin je je kunt bevinden. Dat betekent dat je 

onderliggende waarden gedefinieerd moet hebben, op grond waarvan de 

situatie van ‘veilig’ tot ‘alarmerend’ valt te karakteriseren. Deze waarden 

zijn gebaseerd op ‘kengetallen’, ratio’s tussen bepaalde grootheden. Denk 

bijvoorbeeld aan: “een autoverkoper dient gemiddeld per week x auto’s te 
verkopen”; “in het restaurant dient de verkoopprijs van de gerechten y-

maal de inkoopprijs van de producten te zijn”; “bij een gemiddelde 
particuliere verzekeringsklant wil je een polis-dichtheid van minimaal z 

bereiken”. (Allemaal operationele KPI’s overigens). Waar het om gaat is 

een adequate en steekhoudende selectie van KPI’s te maken, die cruciaal 

zijn voor de gang van zaken.        

 

Jij & Entropie Advies    
Entropie Advies helpt om bij jouw organisatie de processen zo in te richten 

dat alle rapportages efficiënt en gemakkelijk periodiek opgeleverd kunnen 

worden.  

Dat betekent enerzijds de keuze, samenhang, groepering en presentatie 

van de relevante managementinformatie. Anderzijds het inrichten van de 

hiervoor benodigde ICT-architectuur.  

Zodat na het correct invoeren van alle input slechts de beroemde ‘druk op 
de knop’ benodigd is om de gewenste inzichten tevoorschijn te toveren.  
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