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Voorstel voor onderzoek naar dashboarding van stuurinformatie 
 

In 2019 verscheen het NEMACC rapport Op weg naar continuous auditing. Eén van de conclusies van 

dat rapport is dat de mkb-klanten van de mkb-accountants steeds minder belang hechten aan de 

jaarrekening en steeds meer behoefte krijgen aan continuous stuurinformatie. Het rapport bevat 

diverse aanknopingspunten voor vervolgonderzoek.  

Stuurinformatie is informatie waarmee je beslissingen kan beïnvloeden. Het doel van een dashboard 

is om deze stuurinformatie op een toegankelijke manier digitaal zichtbaar te maken. Daarbij lijken 

twee zaken van belang. Enerzijds heb je KPI’s nodig die een goed beeld geven van de op data 

gebaseerde feiten zodat je kan sturen. En anderzijds heb je een eenduidige en begrijpelijke manier 

van visualisatie nodig om stuurinformatie in een dashboard te presenteren. 

Dit levert diverse mogelijkheden voor onderzoek op. Wat is bruikbare stuurinformatie voor welke 

klantengroep, wat zijn bruikbare KPI’s voor deze stuurinformatie en hoe presenteer je KPI’s en 

andere relevante stuurinformatie in een dashboard. Tenslotte lijkt het gezien de stakeholders voor 

een dergelijk onderzoek een voordeel om een webtool te maken voor het verzamelen van de data en 

voor het presenteren van stuurinformatie. Zowel de studenten, de mkb-accountantskantoren als de 

mkb-klanten kunnen daarvan gebruik maken. De studenten sorteren op deze manier voor op een 

meer digitale invulling van hun toekomstige werkzaamheden. De mkb-accountants en hun klanten 

gebruiken dezelfde informatie voor advies en sturing. 

Omdat mkb-accountants vaak al beschikken over de financiële informatie van hun klanten, lijkt het 

zinvol om te starten met financiële stuurinformatie. In vervolgonderzoeken of eventueel 

parallelonderzoeken is dit uit te breiden met andere soorten stuurinformatie.  

Voor dit laatste is in ieder geval actueel het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van mkb-

klanten. Want los van vermogen en schulden uit de jaarrekening is daarvoor inzicht nodig in hoe dat 

tot stand is gekomen. Hebben ondernemers in Corona-tijden hun pensioen opgegeten, hoeveel 

hebben zij geïnvesteerd, hebben zij uitstel van belastingbetaling gebruikt als financiering? En daarop 

dan scenario’s loslaten zoals toekomstige schaarste aan grondstoffen en dalende koopkracht.  

Doelstelling van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om voor mkb-accountantskantoren stuurinformatie per branche vast 

te stellen om via een dashboard in te zetten voor advies aan mkb-klanten. 

Onderzoeksvraag 
Welke stuurinformatie per branche kunnen mkb-accountants uit de beschikbare data van hun mkb-

klanten halen voor advies aan die klanten en sturing van hun onderneming door die klanten? En hoe 

verwerk je deze stuurinformatie tot KPI’s in een webtool dashboard? 

Mogelijke deelvragen 
• Wat is relevante stuurinformatie per branche voor mkb-klanten van de mkb-accountant? 

• Kan je deze stuurinformatie halen uit de beschikbare data bij de mkb-accountant? 

• Welke KPI’s kan je koppelen aan deze stuurinformatie? 

• Hoe visualiseer je de vastgestelde KPI’s effectief? 

• Hoe maak je een dashboard van de relevante kPI’s in met behulp van een webtool? 


