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“The best teachers are those who show 
you where to look, but don’t tell you

what to see”
(Alexandra K. Trenfor)

De controller als volwaardige businesspartner

• 4 Kerntaken van management:
• Doelen stellen en richting geven

• Beslissingen nemen

• Activiteiten coördineren

• Mensen motiveren

➔ Behoefte aan een gestructureerde aanpak van kwantitatieve 
beleidsondersteuning
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De Controller als volwaardige businesspartner

• Steeds grotere uitdagingen

• Frustraties
• Gebrek aan voorspelbaarheid

• Gebrek aan verantwoording

• Gebrek aan visibiliteit

• Gebrek aan samenwerking (silo’s)

• Gebrek aan eenduidigheid

• Gebrek aan management en teveel aan measurement

De controller als volwaardige businesspartner

• Onze traditionele rapporteringssystemen
• Balans

• Resultatenrekening

• Cashflow

• Budget

• Financiële ratio’s

• …

➔Wat is er mis met de traditionele rapporteringssystemen?
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De Controller als volwaardige businesspartner

• Rapportering in monetaire termen

• Vaak op basis van rekeningenstelsel

• Vaak op een geaggregeerd niveau

• Bevatten maar een gedeelte van de informatie van een bedrijf

• Worden gestuurd door externe regelgeving (B-Gaap, US-Gaap, IFRS 
etc)

• …

• Zijn altijd post-factum

De controller als volwaardige businesspartner

• Behoefte aan vernieuwing

➔ Fact-Based Decision Making als oplossing

Financial 
Controll

Strategic 
Controll
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Raamwerk

Raamwerk
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Raamwerk

Strategic Controll
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Strategic Controll

• Waar willen we heen?
• Visie

• Missie
• Kernwaarden en cultuur

• Doelen

Strategic Controll

• Waar moeten we heen?
• De algemene of macro-omgeving
• Demografie
• Economie
• Sociologie
• Technologie
• Ecologie
• Politiek

→”DESTEP”
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Strategic Controll

• Waar moeten we heen?
• De specifieke of taakomgeving

Strategic Controll

• Waar moeten we heen?            Kansen en bedreigingen      ➔ SW-OT
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Strategic Controll

• Waar kunnen we heen?      ➔ SW-OT

Strategic Controll
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Strategic Controll

Strategic Controll

• Ontwikkel de strategie

• Visie, Missie, waarden en 
cultuur

• Strategische analyse

• Strategie-Formulering
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Strategic Controll

• Naar een duurzaam evenwicht
• SW-OT en confrontatiematrix 

• Concurrentievoordeel vs concurrentievoorwaarde

• Groeimatrix van Ansoff

• 4 generieke strategieën van Porter

• 3 waardendisciplines van Treacy en Wiersema

• Consumer Relevancy Framework van Mathews and Crawford

• Product-Portfolio van Boston Consulting Group

• Radicale innovatie van Kim en Mauborgne

• …

Strategic Controll
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Strategic Controll

• Plan de strategie
• Strategische thema’s mappen (Strategiekaart)

• Measures en targets (Balanced Scorecard)

• Strategische initiatieven (portfolio)

• Strategische funding (STRATEX)

• Accountability (theme teams)

➔ Strategisch Plan

Strategic Controll

• Verbind de organisatie rond de strategie
• Hoe business units verbinden zodat ze synergieën realiseren?

• Hoe corporate units verbinden met de business units en de corporate 
strategie?

• Hoe de medewerkers verbinden zodat ze meewerken aan het realiseren van 
de strategie?

➔ Communiceer de strategie en maak het een continu werk van iedereen
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Overbruggen van de strategische kloof

• Strategiekaart
• Visualisatie van de strategie

• Balanced Scorecard
• Visualisatie van de realisatie van de strategie 

• Visie, missie en strategie
• Strategische perspectieven
• Strategiekaart
• Kritieke succesfactoren
• Strategische doelstellingen
• Key Performance Indicatord (leading/lagging)
• Streefcijfers
• Strategische initiatieven
• Oorzaak- en gevolgrelaties

Overbruggen van de strategische kloof
4 perspectieven of bedrijfsdomeinen 
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Overbruggen van de strategische kloof
Doelstellingen, maatstaven, streefcijfers en initiatieven 

Overbruggen van de strategische kloof
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Overbruggen van de strategische kloof

Overbruggen van de strategische kloof

27

28



28/01/2022

15

Aan de slag!       Business Model Canvas 

Aan de slag!
Doelstellingen, maatstaven, streefcijfers en initiatieven 
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Rol van indicatoren

Rol van indicatoren
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Rol van indicatoren

Rol van indicatoren

• Signaleren
• Gemiddelde wachttijd aan een skilift (langer dan …)
• Gemiddelde waterpeil van de Schelde (hoger dan …)
• % producten dat wordt teruggestuurd omwille van fouten (hoger dan …)
→Wordt de drempelwaarde bereikt, dan is er actie nodig!

• Evalueren en monitoren
• Gemiddelde doorlooptijd ts aanvraag en beslissing
• Aantal nieuwe donoren na wervingsactie
→Vaak evolutie van monitor- naar signaalfunctie naarmate maturiteit procesbeheersing verhoogt.

• Communiceren en dialogeren
• Jaaromzet 
• Aantal leerlingen in het onderwijsnet
→ Geven tendensen aan en situeren zich meestal op een hoger organisatieniveau.
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Vergelijken van indicatorwaarden

• In de tijd – cijfers van voorgaande metingen van de indicator

• Met een referentiewaarde – streefcijfers

• Interne of externe benchmarking – cijfers van andere entiteiten

→Opgelet!
→Berekeningswijze moet altijd dezelfde zijn om zinvol te kunnen vergelijken

→Definities kunnen verschillen: appels en peren = smoothie!

→Context kan verschillen 

→ …

Indeling van indicatoren

• Doelstellingsgerelateerde indicatoren – ‘doelindicatoren’

• Procesgerelateerde indicatoren – ‘procesindicatoren’

• Indicatoren die betrekking hebben op een organisatie in haar geheel –
‘organisatie-indicatoren’

→Specifieke ontwikkelmethoden naargelang indicator

→Vaak wat overlap

→…
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Bouwstenen

Bouwstenen

• Zoekveld duidelijk en scherp definiëren
• Wat probeer je te weten te komen?

• Binnen het zoekveld geschikte objecten en kenmerken identificeren = 
kwalitatieve en/of kwantitatieve indicatoren

• Maatstaf bepalen en berekeningswijze vastleggen
• Opgelet voor ongewenste neveneffecten!

• Het meetinterval bepalen in functie van de indicator en niveau-integratie 
(S, T of O) vs tijdintegratie

• Normwaarde vastleggen = vergelijkingswaarde
• Nulmeting, evolutiewaarde, benchmarkwaarde, eigen of opgelegd streefcijfer,…
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Bouwstenen - Doelindicatoren

• Algemene doel
• Vb. ‘Het beheerscontract zal strikt nageleefd worden’

• Vb. ‘Onze mensen centraal stellen’

• Hoofddoel
• Vb. ’20.000 mensen bedienen op 3 jaar tijd’

• Vb. ‘Verhogen van de flexibiliteit inzake werkuren’

• Concrete doelstelling
• Vb. ‘Elk jaar minstens 4 gerichte wervingscampagnes uitvoeren’

• Vb. ‘Verhogen van het % personeelsleden dat regelmatig telewerkt’

Bouwstenen - Doelindicatoren

• Aandachtspunten

• Streven naar een minimum aantal indicatoren
• Starten vanaf het hoogste niveau (niet onderaan!)
• Aligneren van de tijdshorizon van de indicatoren
• Expliciteren van belangrijke impliciete doelen
• Doelstellingen vooraf herformuleren in outputtermen
• Vage doelstellingen verduidelijken via meerdere indicatoren
• Doelstellingsbomen en doelindicatoren samen ontwikkelen

• Blijven correct uitvoeren van de kernactiviteiten!!
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Bouwstenen - Procesindicatoren

• Proces = opeenvolging van stappen/handelingen die leiden tot een 
bepaald resultaat of transformatie van inputs naar outputs.

• Gelaagdheid
• Ketenprocessen

• Bedrijfsprocessen

• Werkprocessen

→ Hoofdprocessen vs subprocessen en deelprocessen

Bouwstenen - Procesindicatoren

• Een procesindicator geeft aan hoe vlot een proces loopt en/of hoe 
goed de kwaliteit van de output is

• Per proces zijn 1 tot 3 goedgekozen indicatoren meestal voldoende!

• Zoekvelden
• Procesresultaten

• Procesefficiëntie 

→ inputfactoren, outputfactoren, procesfactoren
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Bouwstenen - Procesindicatoren

• Bepaal de processen waarvoor je indicatoren nodig hebt

• Identificeer kwantitatieve input-, proces- en outputfactoren

• Maak maatstaven gebaseerd op deze factoren (of combinatie)

• Selecteer de meest geschikte maatstaf (of meerdere)

• Bepaal een normwaarde

Bouwstenen – Organisatie-indicatoren

• Geven informatie over de performantie van een organisatie in haar geheel 
en over haar relatie met de buitenwereld

• Vaak overlappend met doel- en procesindicatoren

• Meestal betrekking op horizontale, afdelingsoverschrijdende zoekvelden
• Financiële indicatoren

• HR-indicatoren

• Klantenindicatoren

• Volume-indicatoren

• Efficiëntie-indicatoren

• Kwaliteitsindicatoren

• …
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Bouwstenen – de juiste indicator

Geschiktheid van de maatstaf
Interpreteerbaarheid van de 

indicatorwaarden

Goed gebruik van de indicatoren
Efficiëntie en effectiviteit van het 

meetproces

Criteria om indicatoren 
te selecteren

Goed prestatiemeetsysteem?

• Het systeem bevat indicatoren voor de belangrijkste processen of 
doelstellingen

• De indicatoren hebben betrekking op verscheidenheid aan zoekvelden

• Het aantal indicatoren is niet te hoog! (→max 20…)

• Een deel van de indicatoren is bruikbaar voor interne en/of externe 
communicatie

• Het geheel geeft een betrouwbaar beeld van de evolutie van de organisatie 
en/of entiteit

• Het systeem wordt effectief gebruikt om te monitoren en te sturen

• Het systeem is consistent met indicatoren die gebruikt worden op andere 
niveaus in de organisatie
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Succes!

Succes!
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