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Vraag 1 

a Typeer Publico NV volgens de relevantietypologie. Geef een onderbouwing van het door u 

gekozen type op basis van de individuele factoren uit het Tolmodel. (12 punten) 

b Typeer Publico NV volgens  de betrouwbaarheidstypologie. Motiveer uw antwoord. (4 

punten) 

Antwoordindicatie 

a. Publico N.V. kan beschouwd worden als een maatschappelijke professional (2 

punten). Dit blijkt uit de onderstaande kenmerken van de tol. 

Factor uit het 

tolmodel 

Waarde van de factor 

Missie, 

doelstellingen, 

strategie en ksf-en 

(2 punten) 

Missie, kritische succesfactoren, doelen en doelstellingen zijn uitgewerkt. 

Zie de doelstelling in de casus. 

 Balanced scorecards zijn mogelijk. 

 

Structuur 

(2 punten) 

Basisstructuur:  

Klantgericht (belang bij tevreden cliënten). 

Wijze van coördineren en beheersen: Een professionele bureaucratie met 

een markt / klantgerichte structuur. Operationeel niveau bestaat uit 

hoogwaardige professionals met aanzienlijke bevoegdheden. 

Kennis/vaardigheden worden gestandaardiseerd.  

Soorten organisatieonderdelen: De rol van de kleine doch hoogwaardige 

stafafdelingen (controlling en automatisering) is beperkt. De organisatie is 

sterk op kennisgebieden gefocussed.  

Processen 

(2 punten) 

Mate van beheersing van de functionele processen: Processen zijn 

beheerst. 

Organisatietype: Zie hieronder. 

Besturing en beheersing van de functionele processen:  Processen zijn 
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goed beheersbaar waarbij de nadruk ligt op flexibiliteitsmaatregelen en 

controle van het eindproduct. Bij Publico zijn de redactie- en logistieke 

processen op zich goed te beheersen maar het gegeven dat boeken voor 

bepaalde cursusjaren gereed moeten zijn, zal het toch regelmatig 

noodzakelijk maken om processen bij te sturen. 

Managementstijl  

(2 punten) 

Individueel: Ondernemer, teammanager. Management van de 

kennisgebieden is gericht op faciliteren en monitoren van het functioneren 

van het personeel en daarmee de kwaliteit van de activiteiten.Collectief: 

Losse delegatie. De inbreng van personeel als specialisten wordt door de 

directie als zeer waardevol ervaren. Veel faciliteren en monitoren en 

weinig directe sturing. 

Cultuurtypen  

(2 punten) 

Publico verkeert in de functionele fase. De organisatie is niet op zichzelf 

gericht, maar op het welzijn van het personeel en de gebruikers van de 

onderwijsmethoden. De eigen positie in de markt is helder. De organisatie 

werkt klantgericht. De besluitvorming vindt interactief plaats. Er vindt 

regelmatig overleg plaats met gebruikersgroepen. Er is veel aandacht voor 

scholing en ontwikkeling. 

 

b. Voor wat betreft de betrouwbaarheidstypologie (4 punten) kan Publico getypeerd 

worden als dienstverlening met doorstroming van eigen goederen (2 punten). De 

gezette manuscripten worden door derden gedrukt en vervolgens met relatief hoge 

marges verkocht.  Naast de verkoop van titels in gedrukte oplagen verkoopt Publico 

langs elektronische weg.  Bij de verkoop van titels langs elektronische weg is sprake 

van het leveren van informatiediensten (2 punten). Opbrengsten komen hier tot stand 

door opvragingen uit de database.  

 

 

Vraag 2 

Welke managementinformatie is nodig voor het besturen en beheersen van de organisatie 

volgens het Tolmodel? Geef een aanzet tot de rapportageset en besteed aandacht aan de 

vorm en inhoud die passen bij het in vraag 1a door u genoemde type volgens de 

relevantietypologie en natuurlijk bij de casus. (24 punten) 
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Antwoordindicatie 

Vorm en inhoud managementinformatie (6 punten) 

Vorm (3). De doelen bij Publico zijn gericht op gebruikers van leermethoden en 

medewerkers binnen de gestelde financiële kaders. De balanced scorecard is daarom 

goed bruikbaar bij het bepalen van de managementinformatie. Passend in de stijl om 

eenheden en individuen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid te 

geven (losse delegatie) is de frequentie waarmee formele rapportages worden 

opgeleverd laag. Aan eenheden en individuen wordt de informatie gegeven die nodig is 

om de verantwoordelijkheid en bevoegdheid waar te maken. Het informele netwerk 

neemt een belangrijke positie in, dit blijkt ook uit de overleggen.  

Gezien de professionals ook informatie over onderhoud deskundigheid en het 

functioneren van de professional. 

Inhoud (3). Maatschappelijke professionals kennen zowel een sterk ontwikkeld informeel 

informatiesysteem alsook een geformaliseerde informatievoorziening. Informatie over de 

missie, kritische succesfactoren, doelen en strategie is terug te vinden in de formele, 

standaardrapportages. Ook informatie over de meningen van de gebruikers uit het 

onderwijsveld en de toekomstige plannen van de directie maken deel uit van de 

informatievoorziening aan het management. Daarnaast speelt informatie over 

technologische vernieuwingen (ICT) en de plannen van de politiek een rol. Dus externe 

markt en toekomstgerichte info. 

Rapportageset (18 punten) 

Bij de beoordeling vooral letten op de volgende aspecten: 

 Is er voldoende informatie gegeven over het personeel en klanten per 

afzetkanaal wat hoort bij dit relevantietype? Het is immers geen 

doelgerichte bureaucratie 

 Is er voldoende diepgang en structuur? Het is immers geen pionier! 

 Per SMART genoemd item 1 punt (max 5 resp. 3 per perspectief)  

 Aftrek voor Rubricering max 4 en voor frequentie max 4 

 

 

De directie ontvangt de volgende rapportageset zoveel mogelijk in relatie tot 

begroting/normstelling en de vorige periode. 
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Inhoud Rubricering Frequentie 

Financiële informatie (5) “Financieel perspectief” 

Omzet, kosten en resultaten In totaal, per kennisgebied per 

onderwijssector en uitgesplitst 

per verkoopkanaal 

(gedrukt/elektronisch) 

Per maand 

Kosten: 

Redactie 

Druk kosten 

Websites kosten 

Bezorging 

Royalties 

ICT 

Opleidingskosten 

Overige kosten 

In totaal, per kennisgebied, per 

verkoopkanaal 

Per maand 

Solvabiliteit In totaal Per maand 

Liquiditeit In totaal Per maand 

Gemiddeld rendementspercentage In totaal, per kennisgebied, per 

onderwijssector 

Per maand 

Informatie over klant- en markt  (5) “Klant-markt perspectief” 

% marktaandeel  Per kennisgebied, per 

verkoopkanaal 

Per maand 

Aantal titels in top drie van meest 

voorgeschreven leermethoden 

Per kennisgebied, per 

verkoopkanaal 

Per maand 

% titels dat als e-book verkrijgbaar 

is 

Per kennisgebied Per maand 
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Inhoud Rubricering Frequentie 

Gemiddelde ouderdom van de titels 

na verschijnen in jaren 

Per kennisgebied Per maand 

Aantal bijeenkomsten 

gebruikersgroepen 

Per kennisgebied Per maand 

Informatie over personeel en processen (5) “Intern perspectief” 

Percentage werknemers met een 

opleiding op masterniveau 

Per kennisgebied Per kwartaal 

Percentage werknemers dat dit jaar 

een ICT-gerelateerde cursus heeft 

gevold 

Per kennisgebied Per kwartaal 

Percentage misdrukken Per drukker Per maand 

Gemiddelde doorlooptijd van de 

manuscripten van aanvaarding tot 

gereed voor publicatie 

Per kennisgebied Per jaar 

Percentage leermethoden dat 

volgens planning is verschenen 

Per kennisgebied Per maand 

Ziekteverzuim Per categorie werknemers en 

per afdeling 

Per maand 

% van de medewerkers waarvoor 

tijdig een beoordeling heeft 

plaatsgevonden 

Per categorie werknemers en 

per afdeling 

Per jaar 

Gevolgde soort opleidingen Per afdeling Per kwartaal 

Aantal storingen in server van meer 

dan 5 minuten die door klanten 

gebruikt wordt om e-books te 

downloaden 

In totaal Per maand 

Innovatie (3) “Innovatie perspectief” 
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Inhoud Rubricering Frequentie 

(ICT investeringen / Omzet) X 100% In totaal en per kennisgebied, 

per verkoopkanaal 

Per kwartaal 

(Opleidingskosten/ Omzet) X 100%  In totaal en per kennisgebied Per kwartaal 

Aantal titels in nieuwe 

kennisgebieden 

In totaal Per kwartaal 

 

 

 

Vraag 3 

 

a. Noem in het algemeen de levers of control van Simons en beschrijf kort de inhoud en 

de onderlinge samenhang van de levers. (5 punten) 

 

b. Beschrijf hoe Publico invulling kan geven aan de toepassing van de levers of control 

voor de kennisdomeinen. Doe dit, voor zover mogelijk, door gebruik te maken van de 

informatie uit de casus. (10 punten) 

 

Antwoordindicatie (15 punten) 

3a (5 punten) (3 voor levers/inhoud en 2 voor samenhang) 

In het ‘belief system’ worden de gemeenschappelijke kernwaarden waar de organisatie voor 

staat tot uitdrukking gebracht (the do’s). In het boundary system worden de grenzen aan het 

gedrag aangegeven (the dont’s).  

In het interactive control system gaat het om ‘doing the right things’ binnen de kaders die op 

grond van de strategiebepaling zijn gesteld. Het interactive control system is vooral geschikt 

voor beheersing in tijden van strategische onzekerheid.  

In het diagnostic control system gaat om ‘doing the things right’. De diagnostic control 

systems zijn gericht om het management te voorzien informatie over het feitelijke 

bedrijfsgebeuren in relatie tot begrotingen, budgetten en vorige periodes. De levers dienen in 
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onderlinge samenhang afgestemd te worden op de wijze waarop de organisatie aangestuurd 

wordt. Bij organisaties die relatief standaard producten en diensten leveren, is het diagnostic 

control systeem relatief sterk ontwikkeld. Bij organisaties die medewerkers meer vrijheid 

geven om de producten en diensten af te stemmen op de wensen van de klant, zullen 

interactive control systemen sterker ontwikkeld zijn en neemt het relatieve belang van 

diagnostic control systemen af. De boundary en belief systemen worden bepaald door de 

missie en strategie die verschilt per organisatie. Boundaries en beliefs in een organisatie die 

sterk op efficiency stuurt, zullen anders zijn, dan boundaries en beliefs in een organisatie die 

sterk op klanttevredenheid stuurt. 

3b (10 punten) 

Belief systems (2,5 punten) 

De missie is als volgt geëxpliciteerd: ‘Verleiden tot leren door middel van innovatieve 

uitgaven’. De liefde voor het boekenvak en een hoge bereidheid tot het aanpassen van 

werkwijzen en volgen van scholing is van essentieel belang. 

Boundary systems (2,5 punten) 

 

Relevante boundaries zijn het uitgeven van titels buiten het gestelde vakgebied en de 

educatieve markt. Daarnaast ook het uitgeven van titels waarin aantoonbaar plagiaat is 

gepleegd. 

 

Diagnostic control systems (2,5 punten) 

De control systems zijn bedoeld om het management te voorzien informatie over het feitelijke 

bedrijfsgebeuren in relatie tot de gestelde normen. Zo heeft management behoefte aan 

informatie over de omzet en de winst per product/markt combinatie. De productcategorieën 

bestaan uit de kennisdomeinen met daarbinnen de uitgaven. Daarnaast heeft de leiding 

behoefte aan informatie over de gestelde doelstellingen (zie de doelstellingen). 

Interactive control systems (2,5 punten) 

Op basis van overleg met medewerkers, auteurs en gebruikersgroepen van educatieve 

uitgaven het voortdurend aanpassen van de strategie. (stakeholders moeten genoemd 

zijn). Wat zijn de publicaties die de klanten wensen? Hoe wenst men de titels te verkrijgen: 

gedrukt of elektronisch. Wat zijn de gewenste leermethodes? Voor elk kennisgebied is er 

een gebruikersgroep die minimaal twee keer per jaar bijeenkomt.  
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Vraag 4 

Binnen het kennisdomein Economie & Management is de gemiddelde doorlooptijd van de 

manuscripten van aanvaarding tot definitieve drukproef vijf en een halve maand. Dit is maar 

liefst anderhalve maand langer dan de genormeerde doorlooptijd van vier maanden. Een 

voorlopig onderzoek bracht de volgende zaken aan het licht: 

 Twintig procent van de auteurs weigert zich aan het standaard format van 

aanleveren te houden. Dit zijn echter met name gevestigde auteurs die goed 

verkopende titels schrijven. 

 Veel auteurs snappen de instructies van de redactie niet met betrekking tot het 

standaard aanleveren van manuscripten. 

 Het niet op standaard wijze aanleveren van figuren leidt tot veel fouten bij de 

tekenafdeling in India. 

 Door recente bezuinigingen op de redactie is er onvoldoende extra capaciteit om 

pieken op te vangen. De maand juni vormt een belangrijke piek omdat dit de 

uiterste maand is waarin auteurs manuscripten kunnen aanleveren voor titels die 

nog in september moeten verschijnen (zijnde de start van het cursusjaar voor veel 

onderwijsinstellingen). 

 Uit de gebruikersgroepen is het signaal gekomen dat recente uitgaven van het 

kennisdomein Economie & Management veel fouten bevatten. 

 

De controller stelt bij het zoeken naar een oplossing van het hierboven geschetste 

probleem voor om de procesgang met behulp van de methode KAD door te lichten.  

a. Uit welke modules bestaat de methode KAD? Licht iedere module kort toe.(3 punten) 

Antwoordindicatie: 

- Productmodule: hierin worden de producteisen geformuleerd 

- Structuurmodule: hierin wordt de organisatiestructuur gekozen die past bij de 

inrichting van de product- en procesmodule 

- Procesmodule: hierin worden de processen ingericht passend bij de kenmerken van 

het product. 
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b. Analyseer de huidige procesgang bij het kennisdomein Economie & Management en 

kom met twee mogelijke oplossingen voor de gesignaleerde problemen op basis van 

de methode Kwaliteit Administratieve Dienstverlening. Motiveer uw antwoord. (12 

punten) 

 

Antwoordindicatie 

Analyse (4 punten) 

Kennelijk zijn de manuscripten die door veel auteurs in dit kennisgebied worden 

aangeleverd niet conform de richtlijnen terwijl Publico het proces juist als 

standaardproces heeft proberen in te richten. (4 punten voor analyse) Twee 

oplossingen) kunnen in dit geval gekozen worden. 

Oplossingen (8 punten) 

 1. De regelkring invoer uit de procesmodule strikter toepassen en geen manuscripten in 

behandeling nemen die niet aan de richtlijnen voldoen. (4 punten) 

2. Het product niet langer als standaard beschouwen en meer als maatwerk 

(productmodule). Dit betekent dat manuscripten aangepast kunnen worden door extra 

capaciteit en kennis (doorvoerregeling vooruit). Voldoende mensen en kennis 

beschikbaar voor het geval dat het manuscript nog moet worden verbeterd.(4 punten) 

 

Vraag 5 

Publico is niet tevreden over de dienstverlening door het Centraal Boekhuis. Boekhandels 

klagen over de te late ontvangst van de bestelde boeken. Ook komt het voor dat boeken 

volgens het Centraal Boekhuis niet meer op voorraad zouden zijn, terwijl deze volgens de 

controller van Publico nog wel bij het Centraal Boekhuis op voorraad zouden moeten liggen. 

Al met al is de directie van mening dat de kwaliteit van de dienstverlening niet in verhouding 

staat tot hetgeen Publico aan het Centraal Boekhuis betaalt voor de dienstverlening.  

a. Geef aan welke aandachtspunten er zijn met betrekking tot de uitbesteding van 

diensten aan een shared service center in het algemeen (5 punten) 

b. Werk deze aandachtspunten uit voor de uitbesteding aan het Centraal boekhuis. (10 

punten)  
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Antwoordindicatie 

a. Aandachtspunten m.b.t. de uitbesteding van diensten aan een shared service center 

zijn: 

Theorie blz. 378 Van Leeuwen 

- Kunnen organisaties die gebruik maken van de diensten van de SSCers de 

gegevens wel op een standaard wijze aanleveren? 

- Is het mogelijk om te komen tot een standaard norm per uit te voeren taak? 

- Is het mogelijk om een SLA af te sluiten met meetbare afspraken op het gebied van 

hoeveelheden en kwaliteit, verwerkingstijd en verwerkingskosten? 

- Is het mogelijk om de werkelijke reslutaten van een SSC te meten? 

- Wordt een goede overlegstructuur opgezet? 

 

 

 

b. Ad 1 Standaard wijze van aanleveren (2 punten) 

De organisaties die van het shared service center gebruikmaken zullen de boeken en 

vereiste documenten op een standaardwijze en in de afgesproken hoeveelheid 

moeten aanleveren. Alleen dan zijn efficiencyvoordelen te verwachten. 

 

Ad 2 Overeenkomen standaardnormen (2 punten) 

Om efficiencyvoordelen te realiseren is het noodzakelijk dat het shared 

service center en de deelnemende organisaties van tevoren een standaardnorm 

overeenkomen per uit te voeren taak zoals bijvoorbeeld handlingkosten per boek of 

levertijden. Op deze wijze kan achteraf door het vergelijken van de werkelijke kosten met de 

toegestane kosten gemeten worden of er daadwerkelijk sprake is van een efficiencyvoordeel. 

De norm moet marktconform worden vastgesteld uitgaande van de beste alternatieve 

organisaties op de markt (benchmarking). Denk hierbij aan normen met betrekking tot: 

- levertijden aan de boekhandel 

- kosten per bestelling. 

 

Ad 3 Vastleggen afspraken in service level agreement (2 punten) 

De afspraken tussen het shared service center en de deelnemende organisatie 

moeten in een service level agreement (SLA) zijn vastgelegd met 

meetbare afspraken op het gebied van aan te leveren hoeveelheid en 
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kwaliteit, af te leveren kwaliteit en hoeveelheid, verwerkingstijd en verwerkingskosten. 

Deelnemende uitgeverijen en boekhandels sluiten een samenwerkingsovereenkomst met het 

Centraal Boekhuis waarin dergelijke zaken zijn vastgelegd. 

 

Ad 4 Meten werkelijke resultaten (2 punten) 

De werkelijke resultaten van het shared service center moeten nauwkeurig 

gemeten worden en vergeleken met de afgesproken service level agreements. De 

deelnemende uitgeverijen en boekhandels houden bij in hoeverre het Centraal Boekhuis zich 

aan de doelstellingen houdt. Klachten van afnemers over te late of verkeerde bezorging zijn 

daarbij belangrijke data. 

 

Ad 5 Goede overlegstructuur (2 punten) 

Regelmatig zal er overleg plaats moeten vinden tussen de deelnemende uitgeverijen en het 

Centraal Boekhuis. Tijdens deze overleggen zullen de ontstane problemen moeten worden 

besproken. Deze kunnen tevens leiden tot een bijstelling van de opgestelde SLA. 

 

Vraag 6 

Uit de rapportage van afgelopen maand is gebleken dat het systeem afgelopen maand een 

veel langere tijd is uitgevallen dan afgesproken. Hier heeft de dienstverlening bestaande uit 

het verstrekken van e-books veel last van gehad. Hoofd Automatisering verklaart dat een en 

ander is veroorzaakt doordat een groep middelbare scholieren enorme hoeveelheden e-

books hebben proberen te bestellen en Chinese hackers hebben geprobeerd manuscripten 

illegaal down te loaden. De websiteservers en de programmatuur zijn daardoor overbelast 

waardoor  het systeem uitviel.  

Publico wenst dergelijke storingen in de toekomst te voorkomen.  

a. Wat is een security control framework? (2 punt) 

b. Welke gevolgen hebben de genoemde problemen voor de inrichting van het security 

control framework bij Publico? (4 punten) 

c. Noem drie typen relevante application controls  die een bijdrage leveren aan de 

betrouwbare werking van de orderapplicatie. Beschrijf bovendien op welke wijze deze 

voor Publico ingericht zouden kunnen worden gegeven de problemen. (9 punten) 

Antwoordindicatie 
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a. Het security control framework is het stelsel van maatregelen dat risico’s met 

betrekking tot betrouwbaarheid en continuïteit van het geautomatiseerde systeem tot 

aanvaardbaar niveau reduceert. (2 punt) 

 

b. Risico: Overbelasting door massaal bestellen. Maatregelen: Voldoende capaciteit aan 

servers. Instellen van een websitemanager die het gebruik monitort. (2 punten) 

 

Risico: hackers. Het inbreken op informatiesystemen is in veel landen wettelijk 

verboden en kan verder tegengegaan worden door het hebben van een firewall. Daarnaast 
kan bij wijze van test worden nagegaan of het systeem te hacken is. (2 punten) 
Waar kan de laatste punt voor worden toegekend?  
 

c. Application controls (3 * 3 punten) 

IT Boundary 

controls 

Deze interne controlemaatregel regelen de toegang tot de applicaties.  

De identiteit van gebruikers moet worden vastgesteld zoals IP adres 

alsmede moet de bevoegdheid voor gebruik van applicaties worden 

geregeld met een competentietabel. Bijvoorbeeld: De geïnteresseerde 

koper kan alleen programma’s activeren noodzakelijk om de boeken 

geleverd te krijgen na betaling. De applicaties moeten niet 

ongeoorloofd gebruikt worden. Bekend moet zijn wie de gebruikers 

zijn zoals IP adres en naam en adres. De klanten mogen alleen vooraf 

bepaalde bestel- en betaalapplicaties gebruiken. Als een applicatie te 

lang wordt gebruikt dan de gebruiker afmelden evenals blokkeren van 

gebruikers waarvan uit eerder ervaring is gebleken dat die misbruik 

maken of het systeem te veel hebben belast. 

Processing 

controls 

Maatregelen zijn nodig voor een volledige en juiste verwerking van de 

ingevoerde gegevens. De verwerkingstijd moet worden bewaakt; 

eindeloze loops moeten worden voorkomen, als een bestelling en 

betaling niet is gerealiseerd binnen een bepaalde tijd wordt de 

verbinding verbroken. Het besturingsprogramma moet veel 

aankunnen. Dus als er veel bestellingen komen moet de 

programmatuur niet overbelast raken. De e-books worden pas ter 

beschikking gesteld als er vastgesteld is dat er onherroepelijk is 

betaald.  

Communication 

controls 

In dit geval zijn de volgende aspecten van de communication controls 
van belang: 

  Falen van hardware en sofware.  
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Hardware en software die verantwoordelijk 
zijn voor de gegevensuitwisseling tussen gebruiker en systeem 
kunnen falen. De eisen die aan het systeem gesteld worden, zijn 
meestalvastgelegd in een service level agreement. Uiteraard dient er 
door de 
verwerkende organisatie van tevoren een risicoanalyse gemaakt te 
worden en dient de capaciteit en omvang van de hardware aangepast 
te 
worden op het verwachte gebruik. 

 Communicatielijnen worden aangevallen van buiten.  
De communicatielijnen kunnen onderhevig zijn aan aanvallen van 
buiten. Het hoeft daarbij niet alleen om hackers te gaan die de 
gegevens aantasten, maar het kunnen ook ongewenste meelezende 
hackers zijn. Om gegevens tegen aanvallen van buiten te beschermen 
wordt onder andere gebruikgemaakt van encryptietechnieken. Bij de 
keuze van de techniek dient de verwerkende organisatie rekening te 
houden met fraudegevoeligheid van de over te zenden gegevens. 
 

 

1p voor noemen relevant type, 2p voor uitwerking. Input controls kunnen mits goed 

uitgewerkt ook goed gerekend worden. 

 


