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Leerdoelen en aanpak
1.

Belangrijkste leerdoelen:
• prestatie-indicatoren kunnen bepalen voor verschillende soorten doelstellingen
• doelstellingen zo kunnen formuleren dat je er gemakkelijk indicatoren aan kan koppelen
• een prestatiemeetsysteem kunnen opbouwen om zo je organisatie te kunnen sturen
• de valkuilen kennen bij het ontwikkelen en gebruiken van indicatoren

2.

Wat de training niet is…
• Hoe procesindicatoren maken
• Hoe goede doelstellingen formuleren
• Hoe een strategie uitdokteren

Dagschema
Voormiddag
• Doelstellingen en doelindicatoren
• Bouwstenen voor indicatoren
• Indicatoren voor specifieke doelstellingen
• Indicatoren voor vage, algemene doelstellingen
Namiddag

• Van doelstellingenbomen naar indicatoren
• Sturen met een consistent prestatiemeetsysteem
• Invoeren en managen van indicatoren
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Voorbereidende taak
(met het oog op oefeningen later)
• Als je reeds met doelstellingen werkt
- Noteer 3 van die doelstellingen
- Kies bij voorkeur doelstellingen van verschillende aard (formulering, doelgroepen,
tijdshorizon, werkdomein, …)

• Als je nog niet met doelstellingen werkt:
- Bedenk een (fictieve maar realistische) doelstelling voor je organisatie op
middellange termijn (2 tot 4 jaar)
- Bedenk 1 of 2 doelstellingen voor je organisatie/afdeling op korte termijn (1 tot 2
jaar)
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Doelstellingen en
doelindicatoren

Zijn dit doelen / doelstellingen?
• “De Schelde mag niet meer buiten haar oevers treden.”

• “Groeien naar een lerende organisatie.”
• “Elk jaar het marktaandeel verhogen met 3%.”
• “Ik hoop dat we hiermee de groeiende weerstand kunnen temperen.”

• “Tegen volgend jaar moet het aantal Duitse klanten met 50% zijn toegenomen.”
• “Sense and simplicity.”
• “We moeten attractiever worden voor high potentials.”

• “De liquiditeitsratio zou niet lager mogen zijn dan 0,4.”
• “Vanaf 2014 moeten alle producten voorzien zijn van een keurmerk.”
• “Onze missie is betrouwbaar transport aan te bieden aan onze klanten.”
• “Het is onze ambitie om marktleider te worden.”
• “Team spirit is voor mij heel belangrijk.”
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Doelen en doelstellingen: een breed begrip…
•

Ambitie

•

Oogmerk

•

Streefdoel

•

Aspiratie

•

Opzet

•

Streven

•

Bedoeling

•

Plan

•

Taakstelling

•

Beoogd resultaat

•

Programma

•

Toekomstvisie

•

Doelwit

•

Project

•

Verplichting

•

Eindpunt

•

Projectdoel

•

Visie

•

Intentie

•

Reden

•

Voornemen

•

Objectief

•

Richting

•

Wens
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Meetbaarheid van doelstellingen
• Definitie: de mogelijkheid om de voortgang of de realisatie
van een doelstelling kwantitatief uit te drukken (‘een cijfer
op plakken’)
• Er zijn diverse gradaties van meetbaarheid
- Direct: op basis van tellen, sensoren gebruiken,
berekenen, …
- Indirect: meten van resultaten, gevolgen, kenmerken, …
die te maken hebben met voortgang van de realisatie van
de doelstelling
- Kwalitatief: observaties, beoordelingen, inschattingen, …
omzetten in een numerieke score
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Zijn alle doelstellingen meetbaar?
• Ja!
• Maar…
- soms is de meting binair (de doelstelling is
behaald of niet) en dus nogal triviaal
- soms is het moeilijk (omdat de doelstelling
algemeen of onduidelijk geformuleerd is)
- soms is het lastig (omdat het lastig is om de
metingen te doen)
- soms is het (zeer) duur
• Indien mogelijk: herformuleer de doelstellingen
zodat ze ‘meetbaarder’ worden.
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Maar is het wel zinvol om te meten?
Dit hangt af van verschillende factoren
• Tijdshorizon

• Kost
• Stabiliteit
• Haalbaarheid van de doelstelling

• Aanvaardbaarheid door de betrokkenen
• Ingebed in een geheel
• …
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Doelindicatoren
Doelindicatoren bevatten
informatie over de realisatie van
doelstellingen of de (gewenste)
effecten van beleid, acties,
initiatieven, …
• Arbeidsveiligheid verhogen
→ Aantal arbeidsongevallen
• Concurrentie bekampen
→ Marktaandeel
• Duurzame producten ontwikkelen
→ Gemiddelde levensduur

Alternatieve benamingen:

‘strategische indicatoren’,
‘impactindicatoren’,
‘outputindicatoren’
‘beleidsindicatoren’, ‘verticale
indicatoren’,
‘planningsindicatoren’,
‘resultaatsindicatoren’, …

Doelindicatoren afleiden uit doelstellingen

is relatief gemakkelijk bij
• SMART doelstellingen
• concrete doelstellingen met
en zonder streefcijfer

vergt creativiteit bij
• kortetermijndoelstellingen
• binaire doelstellingen
• algemene, vage
doelstellingen
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is complex bij
• doelstellingenbomen,
strategy maps
• beleidsteksten
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Specifieke kenmerken van nuttige en bruikbare indicatoren
Een indicator heeft een
duidelijke functie of
boodschap

Een indicatorwaarde
kan zinvol vergeleken
worden met één of
meer andere cijfers.

Een indicator vat
gegevens samen in één
cijfer.

De betekenis en de
geschiktheid van een
indicator hangt af van
de context.

Een indicatorwaarde
wordt regelmatig
bepaald.

Een indicatorwaarde
wordt regelmatig
geanalyseerd,
besproken en
gecommuniceerd.
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Indicatoren bestaan in alle getalvormen

Natuurlijk getal
12
Binair getal
0 of 1

Decimaal getal

Reëel getal

Percentage

7,23 / 18% / ¾

18%

Rangtelwoord

Breuk

6de

3 op 4

7,23

Getalvorm
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Een nuttige indeling van indicatoren
• Doelstellingsgerelateerde indicatoren,
kortweg doelindicatoren
• Procesgerelateerde indicatoren,
kortweg procesindicatoren
• Indicatoren die betrekking
hebben op een organisatie
in haar geheel, kortweg
organisatie-indicatoren

Doelindicatoren

ProcesOrganisatieindicatoren indicatoren

Opdracht 1
Maak een indicator voor deze doelen:
1. Ons imago moet beter
2. Een hoge personeelstevredenheid is een prioriteit

3. Zerotolerantie voor roken op het werk
4. 95% van de e-mails zou de dag zelf beantwoord moeten worden
5. Er moet meer aandacht komen voor onthaasting

6. Klanten zouden niet zoveel mogen klagen
7. We verliezen massaal veel tijd op vergaderingen
8. We moeten het absenteïsme terugdringen

9. Iedereen komt op tijd toe

Bouwstenen voor indicatoren

Drie belangrijke bouwstenen
Het Zoekveld: het gebied, de situatie, de
problematiek, … waarvoor we informatie wensen te
bekomen via indicatoren.

De Maatstaf: de grootheid binnen het zoek-veld
waarin de indicator uitgedrukt wordt.

De Normwaarde (norm): het getal of het
waardengebied waarmee de waarde van de
indicator vergeleken wordt.
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Het zoekveld
• Het zoekveld is de situatie of het doel waarover we informatie wensen te
bekomen d.m.v. een indicator.
• Bij algemene doelen valt het zoekveld meestal samen met het doel (onderscheid
is triviaal).
Doelstelling = “Verhoging van de productiviteit”

→ Zoekveld = productiviteit

• Soms is de relatie minder voor de hand liggend:
- Zoekveld is de onderliggende reden van de doelstelling
Doelstelling = “Vermindering van de wachttijd”
→ Zoekveld = tevredenheid klanten

- Zoekveld heeft te maken met het gevolg van de doelstelling
Doelstelling = “Toename van de naambekendheid”

Zoekveld = Attractiviteit voor nieuwe medewerkers
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De maatstaf
• De maatstaf is de grootheid of de dimensie waarin de indicator wordt
uitgedrukt.
• Bij specifieke doelstellingen zit de maatstaf vervat in de formulering van de
doelstelling.
- Doelstelling: “Minder dan 3% van de verkochte producten moet worden hersteld
binnen de garantieperiode”
→ Maatstaf = “% producten hersteld binnen de garantieperiode”

• Bij vage doelstellingen zijn er meerdere maatstaven denkbaar (en vaak
nodig).
- Doelstelling: “Toename van de klantentevredenheid”
→ Maatstaven: “Aantal klachten”, “% klanten dat een nieuwe bestelling plaatst”,
“Aantal teruggestuurde producten”
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De norm(waarde)
• De norm (of normwaarde) is de referentiewaarde waarmee je de
indicatorwaarde vergelijkt.
• De norm heeft dezelfde dimensie als de maatstaf.
• Soms zit de norm (samen met de maatstaf) vervat in de doelstelling
“De temperatuur mag niet stijgen boven de 90° Celsius.”
→ Maatstaf = temperatuur
→ Norm = 90° Celsius

• Bij “binaire doelstellingen” is de norm 1
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Soorten normwaarden
Bezettingsgraad
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ideale waarde

Streefwaarde

Drempelwaarde

Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17
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Tijdshorizon en meetinterval
• Een doelstelling heeft meestal een tijdshorizon: de periode tot en met de realisatie van
de doelstelling.
• Het meetinterval is de periode tussen twee berekeningen van de indicatorwaarde.
Meetinterval

Tijdshorizon

• Als er maar één meting is (of ook nog een nulmeting) dan valt het meetinterval samen
met de tijdshorizon.
• Bij een korte tijdshorizon is het meestal niet erg zinvol om indicatoren te creëren.
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Criteria
voor de keuze
van indicatoren

Geschiktheid van
de maatstaf

Interpretatie
indicatorwaarden

• Relevant
• Normwaarde mogelijk
• Contextafhankelijk
• Gevoelig
• Duurzaam

• Ondubbelzinnig
• Vergelijkbaar
• Begrijpelijk
• Nauwkeurig
• Inzichtgevend

Meetproces

Gebruik van de
indicator

• Aanvaardbare kost
• Betrouwbaar
• Haalbaar
• Juiste aggregatie
• Tijdig
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• Functioneel
• Nuttig
• Wordt besproken
• Geloofwaardig
• Beïnvloedbaar

Hoofdcriterium voor een goede indicator
De ondubbelzinnige interpretatie van het verschil tussen twee indicatorwaarden

• De stijging of daling van de waarde van de indicator is een maat voor de
stijging of daling van de kwaliteit (of omgekeerd)
of
• Verschillende indicatorwaarden voor vergelijkbare entiteiten wijzen op
verschillende kwaliteitsniveaus
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Stelling
“Het is vaak niet mogelijk een zoekveld
goed af te dekken met slechts één
indicator.
Het is daarentegen nagenoeg altijd
mogelijk dit wel goed te doen met twee of
drie indicatoren met verschillende
maatstaven”
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Indicatoren voor specifieke
doelstellingen

Indicatoren voor SMART-doelstellingen
• SMART-doelstellingen zijn doelstellingen waarvan de formulering voldoet
aan een aantal principes. Deze principes worden afgekort door de letters
S, M, A, R en T.
• Er is geen consensus over de betekenis van deze letters.
S

Specific

Specifiek

M

Measurable

Meetbaar

A

Ambitious

Ambitieus

R

Result-oriented

Resultaatgericht

T

Time-bound

Tijdsgebonden
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Indicatoren voor SMART-doelstellingen
• Maatstaf en norm zijn meestal voor de hand liggend.
(Verkorte) SMART-doelstelling
De werkingskosten mogen per kwartaal
niet meer bedragen dan 2.500 euro per
persoon
Binnen zes maanden moet er uit elke
afdeling informatie zijn toegevoegd aan
het kennismanagementsysteem op
Sharepoint.

Maatstaf
Werkingskosten per
persoon
% afdelingen dat
informatie heeft
aangeleverd

Norm

Meetinterval

Tijdshorizon

€ 2.500

Kwartaal

[Niet
bepaald]

100%

[Niet
bepaald]

Zes
maanden

• Aandachtspunten
-

Verwarring tussen tijdshorizon en meetinterval.
Onduidelijkheid over metingen na verstrijken van de tijdshorizon.
Interpretatieproblemen door gebruik van termen als “stijging”, “toename”,..
Onduidelijkheid over de soort normwaarde (drempelwaarde, streefwaarde, ideale waarde)
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Concrete doelstellingen met streefcijfer
• Concrete doelstellingen met een streefcijfer zijn
eigenlijk vereenvoudigde vormen van SMART-doelstellingen. Er is vaak geen tijdselement opgenomen.
• Daardoor zijn er meer vrijheidsgraden bij het kiezen van
een meetinterval.
• Ook hier liggen maatstaf en normwaarde vaak voor de
hand. Zoals bij SMART-doelstellingen volstaat meestal
één maatstaf.

• Voorbeeld:
“Er zouden minstens 300 stuks verkocht moeten
worden”

→ Maatstaf = aantal verkochte stuks
→ Norm = 300

Type here the title of the presentation
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Opdracht 2
• Neem de genoteerde doelstellingen en neem er één die specifiek en
concreet is.
• Beantwoord dan de volgende vragen
- Wat is het zoekveld? Zijn er eventueel meerdere zoekvelden waarvoor deze
doelstelling is geformuleerd?
- Wat is een voor de hand liggende maatstaf?
- Is er voor het zoekveld ook een alternatieve maatstaf mogelijk?
- Wat is de normwaarde? Is deze vervat in de formulering van doelstelling?
- Wat is de tijdshorizon en het meetinterval?
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Indicatoren voor vage,
algemene doelstellingen

Concrete doelen zijn niet altijd zaligmakend
Algemene doelstellingen kunnen nuttig en soms zelfs onontbeerlijk zijn, onder
meer in de volgende situaties:
• Om een geheel van onderliggende doelstellingen te omspannen.
• Als het moeilijk is om de doelen scherper te formuleren zonder hun betekenis
sterk te vernauwen (bijv. kwaliteit, motivatie). Dit zou kunnen leiden tot een
fixatie op dit meetbaar deelfacet
• Als het zeer moeilijk is om het eindresultaat correct te voorspellen, bijvoorbeeld
omdat er veel externe factoren spelen waarover je geen meester bent.
• Als de doelstelling lange tijd moet meegaan. Een meer algemene formulering
gaat langer mee (maar vergt ook mogelijk een evoluerende interpretatie).

Type here the title of the presentation
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Indicatoren voor vage doelstellingen
Koppeling met indicatoren
• Nadeel: niet voor de hand liggend
• Voordeel: veel vrijheidsgraden op gebied van maatstaven, normwaarden
en meetintervallen.
Het aantal benodigde indicatoren om een vage
doelstelling ‘af te dekken’ hangt af van
• hoe algemeen ze geformuleerd is
• welke variëteit van maatstaven mogelijk is.
Toch kom je in veel gevallen met 2 of 3 indicatoren toe,
als je maar verschillende facetten bespeelt.
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Voorbeelden
Vage, algemene doelstelling

Verbetering van de
dossierbehandeling

Populariteit van de
scheerapparaten

Voorbeelden van mogelijke maatstaven

•
•
•
•

Aantal personen dat minder dan 10 dossiers afwerkte
Aantal dossiers dat opnieuw moet worden geopend omwille van fouten
Gemiddelde doorlooptijd om een dossier volledig af te handelen
% dossiers waarvan de afhandeling meer dan 2 maanden duurde

•
•
•

Marktaandeel scheerapparaten voor mannen
Aantal bestellingen van winkels voor scheerapparaten
Verhouding van het budget besteed aan scheerapparaten tot het totaal
budget voor persoonlijke hygiëne
Aantal vrouwen dat overschakelt naar een elektrisch scheerapparaat

•
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Hoe maatstaven vinden?

Vage
doelen

Voorwaarden
voor realisatie
Concrete
voorbeelden
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Gevolgen
van de
realisatie

Hulpvragen om maatstaven te vinden
Wat zijn mogelijke meetbare gevolgen of effecten van de realisatie van het doel?
Wat zouden we moeten merken als het doel gerealiseerd wordt, en wat daarvan
is meetbaar? Wat zou er moeten gebeuren eenmaal het doel is gerealiseerd is,
en kunnen we dat op een of andere wijze kwantificeren?

Wat zijn voorwaarden opdat het doel zou kunnen worden gerealiseerd? Welke
acties moeten worden ondernomen, welke processen moeten lopen? Welke
kenmerken daarvan zijn meetbaar? Welke onderliggende meetbare
doelstellingen moeten gerealiseerd zijn?
Zijn er voorbeelden die illustreren waar de realisatie van het doel op neerkomt?
Aan wat zie je dat het doel zijn voltooiing nadert? Wat zou je gebruiken als
argument om te stellen dat het doel niet of niet goed wordt gerealiseerd?
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Neem een extreme invalshoek…
Gevolgen van de realisatie
Wat zouden we moeten merken indien het doel uitzonderlijk goed zou zijn gerealiseerd, boven
alle verwachtingen, volkomen uniek, een ongelooflijk succes?
Welke maatstaven zouden we dan kunnen gebruiken om dit succes te beschrijven. En kunnen
de die nu al gebruiken?

Voorwaarden voor de realisatie
Wat is absoluut noodzakelijk – en vergt een volgehouden inspanning – om überhaupt het doel
te kunnen realiseren? Met andere woorden, zonder deze input zal het doel nooit gerealiseerd
kunnen worden.
Welke maatstaven kunnen we linken aan deze permanente inspanningen?

Voorbeelden
Denk na over organisaties / entiteiten / personen / … die het nu veel beter of veel slechter doen
dan je eigen organisatie. Op welke basis stel je dat het daar veel beter of veel slechter gaat?
Kan je dit omvormen tot maatstaven?
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Voorbeelden mogelijke maatstaven
Mogelijke maatstaven voor “Onze medewerkers moeten beter opgeleid zijn voor hun job in de productieafdeling”
Voorwaarden
• Budget voor opleidingen
• Aantal beschikbare interne trainingen
• % personeelsleden met minstens 1
dag opleiding

Illustraties
• Totale tijd besteed door het
middenkader aan controle
• Aantal producten met fouten
• Totaal aantal dagen vertraging bij
leveringen

•
•
•
•

Gevolgen
% tevreden klanten
Aantal ontslagen medewerkers
Absenteïsmegraad
Productiviteit van de
medewerkers

Mogelijke maatstaven voor “Streven naar een hogere kwaliteit van onze interne rapporteringsystemen”
Voorwaarden
• % van de strategische doelen, en
missie-elementen waarvoor
indicatoren bestaan
• % van de afdelingen en diensten die
beschikken over indicatoren over hun
kernprocessen
• % indicatoren dat niet gebaseerd is op
boekhoudgegevens

•

•

•
•

Illustraties
Gemiddelde tijd tussen
gegevensverzameling en analyse en
bespreking van indicatoren
Aantal indicatoren dat nooit wordt
besproken
Aantal gebieden waarover geen
betrouwbare cijfers bestaan
Totale tijd besteed aan vergaderingen
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Gevolgen
• Gemiddelde tijd tussen
gegevensverzameling en het nemen
van beslissingen
• Aantal beslissingen die het gevolg zijn
van de bespreking van de indicatoren
• Aantal indicatoren dat extern wordt
gecommuniceerd

Opdracht 3
• Neem het ‘meest algemene’ doel onder de genoteerde doelstellingen. Indien
alle doelstellingen specifiek zijn, neem dan
- “Een ijzersterke reputatie behouden” of
- “We moeten efficiënter vergaderen”

• Ga na voor deze doelstellingen hoe je via het identificeren van Voorwaarden
/ Illustraties / Gevolgen kan komen tot indicatoren voor deze doelen.
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Middagpauze

Visualisatie van
indicatoren
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Voorbeeld 1
8
8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0
A

B
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D

A

B

C

D

Voorbeeld 2
33

35

32

30

31

25

30

20

29

15

28

10

27

5

26

0
2008

2009
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2010

2011

2008
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2009

2010

2011

Hou zou je dit grafisch voorstellen?

Afdeling 1

Afdeling 2

Afdeling 3

Afdeling 4

2018

20

13

15

16

2019

18

14

17

16

2020

17

16

15

18

2021

15

17

18

19

Type here the title of the presentation

47

Waarom een grafische voorstelling?
• Een grafische voorstelling is een krachtiger communicatiemiddel dan een
tabel:
- gemakkelijker te begrijpen
- de essentie blijft langer in het geheugen gegrift
- minder weerstand dan bij statistieken

• Mogelijkheid om gegevens te superponeren
• Gegevens kunnen op verschillende wijze voorgesteld worden (i.f.v. de
boodschap)
• De normwaarden kunnen aangegeven worden

Type here the title of the presentation
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Enkele tips
• Effecten en info?
- grafiek moet zelfstandig begrijpelijk zijn
- tekst goed leesbaar en tot een minimum
beperken
- “3D”-effecten vermijden

• Gebruik van kleuren
- donkere kleuren trekken meer de aandacht
- vlakken inkleuren : boven drempelwaarde
- typische betekenis van ‘rood’ en ‘groen’
- kleuren associëren met afdeling, ...

Type here the title of the presentation
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“Het heeft geen zin om met indicatoren te
beginnen als je niet van te voren bepaalt
waar en hoe deze grafisch zullen worden
voorgesteld.”
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Indicatoren voor
doelstellingenbomen

Doelstellingenbomen
• Een resultaat van strategische oefeningen, het opmaken van beleidsplannen, het
oprichten van entiteiten, … is een reeks doelstellingen.
• Vaak wordt samenhang en structuur in deze doelstellingen gebracht door de
doelstellingen hiërarchisch met elkaar te relateren en ze onder te brengen in een
aantal ‘lagen’
- Bovenste laag: een algemeen streven (soms ook verschillende)
- Onderste laag: concrete acties, taken, projecten, verbeterinitiatieven, …
- Daartussen: een of meer lagen met tussenliggende doelstellingen die de acties in de
onderste laag linken aan het algemeen doel bovenaan.

• Een dergelijke structuur noemen we een doelstellingenboom. Deze brengt
verschillende doelstellingen op een hiërarchische wijze met elkaar in verband.
Onderliggende doelstellingen zijn noodzakelijke voorwaarden en/of leiden tot de
realisatie van bovenliggende doelstellingen.
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Algemeen doel

Hoofddoel 1

Principeschema
doelenhiërarchie

Hoofddoel 2

Doelstelling 1

Doelstelling 2

Doelstelling 3

Actie 1

Actie 4

Actie 6

Actie 2

Actie 4

Actie 7

Actie 13

Actie 8

Actie 14

Actie 3

Actie 9

Actie 10
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Doelstelling 4

Hoofddoel 3

Actie 11

Doelstelling 5

Actie 12

[3 doelstellingen, 7 acties]

Hoofdoel 4

[4 doelstellingen, 9 acties]

Opdracht 4
Een
attractieve
werkgever
zijn
Goede
mensen
kunnen
aantrekken
Interessant
salarispackage

Grote naambekendheid

Goede
mensen
kunnen
houden

Goede
teamsfeer

Variatie in het
werk

Koppel hieraan indicatoren
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Ontwikkelings
mogelijkheden

Tussen de theorie…
Doel

Doelstelling 2

Doelstelling 1

Actie 1

Actie 2

Actie 3
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Actie 4

Actie 5

… en de realiteit zijn er verschillen
Doel

Neveneffect

Impliciet doel

Doelstelling 1

Actie 1

Actie 2

Impliciete
doelstelling

Doelstelling 2

Actie 4

Actie 3

Kruiseffect
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Actie 5

Niet
vermeld

Van doelstellingenbomen naar indicatoren

1

?

1
1

1
1

1

1
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1

1

1

1

1

Waarom een directe koppeling niet evident is
1.

Voor sommige doelstellingen heb je 2 of 3 indicatoren nodig.

2.

Doelstellingen in verschillende lagen kunnen resulteren in dezelfde indicator.

3.

Veel doelstellingen hebben een input-karakter.

4.

De doelstellingenboom laat veel onbesproken (belangrijke impliciete doelstellingen en
neveneffecten).

5.

De doelstellingen op de verschillende lagen hebben soms een verschillende tijdshorizon.

6.

De onderste lagen van de doelstellingenbomen zijn niet altijd stabiel in de tijd.

7.

De één-op-één-koppeling van doelstellingen leidt vaak tot een te groot aantal indicatoren.

Type here the title of the presentation

Dus nood aan:
vage doelen verduidelijken
redundante indicatoren vermijden
input-doelstellingen omzetten in output-doelstellingen

belangrijke impliciete doelen en neveneffecten expliciteren
de tijdshorizon van doelstellingen aligneren
doelstellingen stabiliseren (o.a. door samenvoegen)
het aantal indicatoren onder controle houden
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Van doelstellingenbomen naar indicatoren

!

3

2

1
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1

1

1

Het aantal indicatoren beperken
• Pas eerst je doelstellingenboom aan:
- omvormen van input- naar output-doelstellingen
- herformuleren/samennemen van doelstellingen zodat ze dezelfde tijdshorizon
hebben
- expliciteren van belangrijke impliciete doelstellingen of neveneffecten.

• Start van het hoogste niveau.
- Is dat doel zeer goed meetbaar, dan bepaal je een of meerdere indicatoren op dat
niveau. Daarmee is de kous af.
- Is het hoogste niveau niet gemakkelijk om te zetten in indicatoren, dan zak je een
niveau.

• Op het tweede niveau pas je voor elk blokje dezelfde logica toe.

• Je blijft dit doen totdat alle takken zijn afgehandeld.
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Opdracht 5
De markt
veroveren

Koppel hieraan indicatoren

Toename
verkoop

Meer verkoopsgesprekken

Betere
producten

Toename aantal
klanten

Meer herhaalde
aankopen
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Toename
binnenlandse
klanten

Toename
buitenlandse
klanten

Sturen met een consistent
prestatiemeetsysteem
p. 63

Prestatiemeetsystemen
• Een prestatiemeetsysteem (Engels: performance measurement system) is
een managementinstrument dat bestaat uit indicatoren voor een reeks
samenhangende doelstellingen en/of processen.
• Alternatieve benamingen: (balanced) scorecard; (bedrijfs)monitor;
boordtabel; stuurbord; monitoringsysteem; cockpit; dashboard.
• Ze kunnen veel uiteenlopende vormen aannemen. Ze kunnen verschillen op
gebied van indeling, niveau van detaillering en de breedheid van het bereik.

• Er zijn ook prestatiemeetsystemen die focussen op één dimensie, zoals de
financiële gezondheid.
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Kenmerken van een goed prestatiemeetsysteem

Het systeem bevat
indicatoren voor de
belangrijkste processen of
doelstellingen (voor een
bepaalde organisatieentiteit).

De indicatoren hebben
betrekking op een
verscheidenheid aan
zoekvelden.

Het geheel aan indicatoren
geeft een betrouwbaar beeld
van de evolutie van de
organisatie(-entiteit).

Het aantal indicatoren is niet
te hoog (maximaal 20).

Het systeem wordt effectief
gebruikt om te monitoren en
te sturen.
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Een deel van de indicatoren is
bruikbaar voor interne en/of
externe communicatie.

Het systeem is consistent met
indicatoren die gebruikt
worden op andere niveaus in
de organisatie.

Werkwijze voor het opmaken van een prestatiemeetsysteem
Bepaal de grote gebieden voor je
indicatoren, zoals

Bepaal functie en bereik
van het prestatiemeetsysteem
(hele organisatie, afdeling,
bepaalde functie, …).

•hoofdlijnen van de strategie
•gebieden van de Balanced Scorecard
(Klanten, Financieel, Intern, Leren)
•structurele componenten van je
organisatie (productie, sales, HR, …)

Bepaal per gebied de
belangrijkste zoekvelden
•belangrijke en/of formele doelstellingen
•belangrijke kenmerken van
hoofdprocessen (bijv. efficiëntie,
kwaliteit)

Bepaal per zoekveld 1 of 2
indicatoren.
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Zoekveld 1

Principe

Gebied 1

Indicator 1
Indicator 2

Zoekveld 2
Indicator 3
Zoekveld 3

Indicator 4
Indicator 5

Zoekveld 4
Indicator 6

Gebied 2

Indicator 7
Zoekveld 5

Functie
en bereik

Indicator 8

Gebied 3

Zoekveld 6

Indicator 9

Zoekveld 7

Indicator 10
Indicator 11

Zoekveld 8
Indicator 12
Zoekveld 9

Indicator 13

Zoekveld 10

Indicator 14

Gebied 4

Indicator 15
Zoekveld 11
Indicator 16
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Opdracht 6
• Bepaal hoeveel (brede) gebieden je prestatiemeetsysteem zal afdekken (min
3 max 6). Lijst deze op
• Kies één gebied uit, bijv ‘Klanten’ of ‘Productie’.
• Bepaal de 2 tot 4 belangrijkste doelen voor dit gebied.
• Bepaal voor elk daarvan één of twee indicatoren
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Hoe indicatoren op verschillende niveaus in de organisatie aligneren?
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Consistentie van indicatoren op verschillende niveaus
• Uitgangspunten
- Organisatie-entiteiten en niveaus binnen een organisatie hebben hun eigen
indicatoren en prestatiemeetsysteem.
- De maatstaven en normwaarden van de indicatoren van de verschillende entiteiten
en niveaus zijn onderling consistent.

• Drie mogelijke benaderingen
- De top-down benadering: indicatoren van het hoogste niveau worden vertaald /
omgeslagen / gedesaggregeerd naar indicatoren op de lagere niveaus en
onderliggende entiteiten.
- De bottom-up benadering: indicatoren op het laagste niveau in de organisatie
worden samengenomen of geaggregeerd om zo indicatoren te creëren voor de
hoger niveaus.
- De “losse benadering”: alle entiteiten en niveaus hebben eigen indicatoren.
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Risico’s bij de verschillende benaderingen
• Top-down benadering:
- de eigenheid en specifieke noden van de entiteiten op de laagste niveaus worden
miskend.

• Bottom-up benadering:
- ontbreken van mogelijk interessante organisatie-indicatoren
- ontbreken van indicatoren i.v.m. missie en strategie

• Losse benadering:
- indicatoren zijn tegenstrijdig
- belangrijke horizontale doelen en processen worden niet afgedekt door een
indicator

➔Best is dus een combinatie van de drie benaderingen.
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Mogelijke relaties tussen indicatoren op verschillende niveaus
• Geen relatie
• Identiek op de twee niveaus (overname)
• Aggregatie van het onderliggende (rechtstreeks of meta-indicatoren)

• Top-down concretisering
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Opdracht 7
• Een bedrijf heeft de volgende streefdoelen:
-

Sterke verhoging van de omzet
Toename van de gemiddelde winstmarge per product
Vermindering van het aantal teruggestuurde producten (wegens gebreken)
Tevreden werknemers in alle afdelingen

• Vraag 1: Welke indicatoren zijn nuttig op het directieniveau, gealigneerd met
deze streefdoelen?

• Vraag 2: Welke indicatoren zijn nodig voor
- De personeelsdienst
- De dienst verkoop
- De productie-afdeling
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Invoeren en managen van
indicatoren (enkele aspecten)

Behandelde punten

Benodigde informatie / indicatorfiche
Rol van de indicatormanager

Communicatie
• Bij de opstart
• Bespreking van de indicatorwaarden
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Benodigde informatie over indicatoren
• Nuttige rapporten of documenten:
- indicatorfiches waarin per indicator de belangrijkste gegevens zijn opgenomen
- een actuele lijst met alle indicatoren die in gebruik zijn
- een rapporteringinstrument onder de vorm van tabellen of grafieken die de
evolutie van de indicatorwaarden aangeven.

• Relatie met ‘indicatoren-software’
- Er zijn meer dan 100 specifieke applicaties op de markt…
- Een specifieke indicatorensoftware bevat mogelijk alle informatie die je nodig hebt.
- De applicaties bevatten niet altijd de rapporteringsformaten die je wenst.

- Het ‘beheer’ van de indicatoren moet je altijd zelf blijven doen.
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Voorbeeld indicatorfiche
Indicatorfiche

[Code]

[Naam organisatie]

Versie:

Datum:

Gebied [bv. Financieel]

Naam

[Korte naam van de indicator]

Bedoeling [Voor wat is de indicator een maatstaf?]
Interpretatie [Hoe moeten we de evolutie van de waarden interpreteren?]

Berekening maatstaf

[Exacte berekening, eventueel verwijzen naar achterzijde met gedetailleerde uitleg
over bepaalde onderdelen (bijv. regio / entiteit) of verwijzingen naar bronnen, …]

Bron voor gegevens [Welke basis, waar te vinden, eventueel welke steekproef?]
Normwaarde(n) [Streef- of drempelwaarde, eventueel evoluerend in de tijd]
Meetinterval [Bv. jaarlijks]

Meetmomenten [bv. februari]

Aggregatieniveau(s) [Kies één of meer uit Hele Organisatie / Afdelingen / Diensten / …]

Grafische voorstelling
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Grafische voorstelling

Verantwoordelijke(n) Werkwijze

[Wanneer, hoe, …]

Meetgegevens verzamelen

[Manueel, software]

Berekenen

[Manueel, software]

Visualiseren

[Door wie aan wie; confidentialiteit; eventueel verschillen
naargelang aggregatieniveau; …]

Intern rapporteren

[Wanneer, waar, met wie, mogelijke beslissingen, …]

Analyseren en bespreken

[Indien van toepassing]

Extern communiceren
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Opdracht 8
• Als je reeds met doelstellingen en indicatoren werkt:
- Neem een aantal doelstellingen en indicatoren die je al gebruikt in je organisatie
- Ga na op de indicatorfiche welke informatie aanwezig is en welke ontbreekt

• Als je nog niet met doelstellingen en indicatoren werkt:
- Kies een doelstelling en bijhorende indicator
- Ga na op de fiche welke informatie gemakkelijk of moeilijk in te vullen zal zijn
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Taken van de ‘indicatormanager’
 beheren van overzichtstabellen en indicatorfiches (of daarop toezien)

 selecteren van software voor gegevensverzameling en presentatie van indicatoren
 toezien op het correct toepassen van meetmethoden en software
 waken over de tijdigheid van metingen

 overleggen met de personen en diensten die gegevens voor de indicatoren aanleveren
 (soms) berekenen van (een deel van) de indicatoren
 aanmaken van rapporten over de indicatoren (of daarop toezien)

 advies geven over de correcte interpretatie van de evolutie van de indicatorwaarden
 opsporen van fouten, onnauwkeurigheden, verkeerde berekeningen, …
 verhogen van de efficiëntie van het gebruik van het prestatiemeetsysteem
 suggesties formuleren voor nieuwe maatstaven of andere normwaarden
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Het belang van de communicatie
• Communicatie is kritisch bij gebruik van indicatoren:
- wegnemen van initiële scepsis, weerstand en argwaan
- laten ‘renderen’ van de investering in indicatoren (zonder bespreking is die vaak
bijna nutteloos)
- verhogen van het gemeenschappelijk inzicht

• Cruciale momenten:
- communicatie bij de invoering
- bespreking binnen teams
- regelmatige ‘externe’ communicatie
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Aandachtspunten bij communicatie
➢op regelmatige tijdstippen communiceren
➢heldere en sprekende grafieken gebruiken
➢de indicatorinformatie bij voorkeur steeds op dezelfde wijze bekendmaken

➢de leidinggevenden een belangrijke rol laten spelen
➢aangeven wat er op basis van de indicatorwaarden zal gebeuren
➢de klemtoon leggen op verbetering in plaats van op controle

➢succesverhalen van teams in de verf zetten
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Vragen die leven bij de invoering van indicatoren (1)
Wat is een prestatiemeetsysteem / balanced scorecard / boordtabel / … en
wat is het niet?
Waarom wordt dit ingevoerd? Wat wenst het management hiermee te
bereiken? Is er een noodzaak om dit te hebben (bv. vraag van stakeholders)?

Hoe is dit gelinkt aan de bestaande werking, aan de bestaande overleg- en
besluitvormingsprocessen?
Welke informatie zal worden gebruikt als basis om indicatoren te
berekenen?
Wat zijn concrete implicaties voor ons naar extra werk en activiteiten?
Wat blijft onveranderd en wat is nieuw? Waarom welbepaalde indicatoren
en geen andere?
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Vragen die leven bij de invoering van indicatoren (2)
Wat zal in indicatoren worden gevat en wat niet?
Op welke basis werden / worden de streefcijfers bepaald? Wat gebeurt er als de streefcijfers niet gehaald
worden?

Wie krijgt de cijfers te zien? Worden de indicatorwaarden gebruikt bij het evalueren van individuele personen?
Zullen de streefcijfers stabiel blijven of eventueel in de loop van de tijd veranderen?
Hoe wordt er verder gecommuniceerd over de ontwikkeling van het prestatiemeetsysteem?
Tegen wanneer zal het systeem op kruissnelheid draaien?
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Bespreking is cruciaal
Activiteit

Meting /
berekening

Bespreking

Actie

Meting /
berekening

Bespreking

Actie

Meting /
berekening

Bespreking
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Typische vragen voor de bespreking
Is de streefwaarde bereikt?

Zo niet, zitten we op schema om deze streefwaarde te bereiken?
Evolueert de indicatorwaarde gunstig of ongunstig?
Kennen we de oorzaak van deze evolutie?

Zijn er belangrijke verschillen tussen onderliggende niveaus of periodes?
Welke beslissingen en maatregelen dringen zich op?
Hebben maatregelen uit het verleden het gewenste effect gehad?

Zo niet, weten we waarom er (nog) geen gewenst effect is?
Hoe en naar wie moeten we de indicatorwaarden communiceren?
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