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Kennis is macht

SSuccesvolle CFO’s nemen geen beslissingen op 
basis van gevoel. Hun beslissingen zijn gebaseerd op 
gegevens en feiten. Van oudsher zijn deze gegevens 
afkomstig van rapporten. Maar het landschap van 
financiën verandert en de financiële groep staat 
onder grotere druk om kosten te besparen, omzet 
te verhogen en controle te behouden in een tijd die 
steeds onzekerder wordt. Inefficiënte processen 
zoals het maken van rapporten staan daarom in het 
middelpunt van de belangstelling.

Prestatie-indicatoren, ook bekend als KPI’s, helpen 
bedrijven, en vooral CFO’s, waarde te tonen op een 
geweldige manier, die verdergaat dan traditionele 

rapporten. Het probleem is dat de meeste CFO’s 
vandaag de dag KPI’s niet meten, of er geen 
vertrouwen in hebben dat de KPI’s die ze wel 
meten, correct zijn. En dit soort onzekerheid kan 
rechtstreeks van invloed zijn op de besluitvorming.

Dus hoe lost u dit op? Dit e-book verkent de 
anatomie van een goede KPI, hoe rapporten 
verschillen van KPI’s, en helpt u bij het maken 
van een actieplan om u van een organisatie van 
rapportage te transformeren naar een organisatie 
die de bedrijfsprestaties stimuleert met KPI’s.
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?
WAT IS EEN KPI?

Een reeks kwantificeerbare maatstaven die een 
bedrijf of industrie gebruikt om prestaties te meten 
of te vergelijken in het kader van hun strategische en 
operationele doelstellingen.

Prestatie-indicatoren presenteren

INFORMATIE OP KRACHTIGE WIJZE
Sommige bedrijven hebben er al genoeg moeite mee om de juiste rapporten 
te maken. Waarom zouden zij KPI’s nodig hebben?

KPI’s zijn een venster op wat belangrijk en waardevol is voor het bedrijf. 
Een gemakkelijke analogie is het dashboard van uw auto. Op een 
gegeven moment kunnen er duizenden dingen tegelijk gebeuren in uw 

auto. Maar uw dashboard toont u wat op dat specifieke punt in de tijd werkelijk 
belangrijk is. Als chauffeur moet u, niet 10 minuten geleden maar nu, weten 
hoe snel u gaat, hoeveel benzine u hebt en of er belangrijke storingen zijn. U 
gebruikt wat u ziet op uw dashboard om onderweg slimme beslissingen te 
nemen.

Net als in uw auto, kunnen er in een traditioneel rapport honderden prestatie-
indicatoren zijn. Maar tenzij u precies weet wat u zoekt, vindt u in rapporten 
alleen maar informatie, en geen waarde-inzichten die u helpen prestaties te 
verbeteren.

Als CFO bent u er verantwoordelijk voor om een vinger aan de pols van de 
organisatie te houden en het gehele bedrijf de inzichten te geven die ze nodig 
hebben. KPI’s kunnen u helpen dit effectief te doen. Hoe vindt u nu de juiste 
KPI’s?

03

– investopedia.com
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U moet eerst uw eigen bedrijfsstrategie 

begrijpen om ervoor te zorgen dat u 

altijd de juiste KPI kiest. Uiteraard kan 

de strategie van elk dynamisch bedrijf 

in de loop van de tijd veranderen, maar 

kennis van uw algemene strategische 

doelen is cruciaal.

Als vuistregel geldt dat u uw 

strategische doelen moet beperken 

tot circa vijf of zes stuks. Dit dwingt 

mensen tijdens het proces van 

strategische planning de belangrijke, 

cruciale doelstellingen te identificeren. 

Dit biedt uw bedrijf een duidelijk beeld 

van de toekomst en doet het bereiken 

van uw doelen minder overweldigend 

lijken. 

Een KPI moet altijd informatie en 

gegevens meten die verband houden 

met uw bedrijfsstrategie. Wanneer 

u in uw auto rijdt, is het uw strategie 

om veilig van punt A naar punt B te 

gaan. U weet dat u er dan voor moet 

zorgen dat u genoeg brandstof hebt, 

een motor die loopt en dat u veilig 

kunt rijden. In dit voorbeeld zou de 

benzinemeter een KPI zijn die is 

gekoppeld aan uw strategie. U kunt 

immers niet van punt A naar punt B 

gaan zonder voldoende brandstof!

Als uw bedrijfsstrategie bijvoorbeeld 

verhoging van de waarde van uw 

bedrijf als doel heeft, dan wilt u wellicht 

de groei van inkomsten koppelen aan 

een KPI.

KPI’s moeten worden gekoppeld aan bedrijfsstrategie

DE ANATOMIE 
VAN EEN 
OPTIMALE KPI

Er zijn enkele belangrijke factoren die KPI’s echt 

relevant maken. 

      KPI’s moeten worden gekoppeld aan bedrijfsstrategie

     KPI’s moeten meetbaar zijn

    KPI’s moeten aanzetten tot actie wanneer dat nodig is
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KPI’s moeten meetbaar zijn
Per definitie is het doel van een KPI om de prestaties van een bedrijf op een heldere 
manier te meten. KPI’s moeten een meetbaar fundament hebben en kwantitatief van 
aard zijn. Kwalitatieve maatstaven zijn gewoonweg te subjectief. Een goede test is om 
uzelf te vragen of iedereen in de organisatie deze KPI kan lezen en exact dezelfde 
resultaten kan zien zonder ruimte voor interpretatiefouten?

Als u bijvoorbeeld te weinig benzine hebt, zegt de benzinemeter niet dat er nog een 
beetje benzine over is. In plaats hiervan zegt de meter dat u in het ROOD staat voor 
de resterende benzine. Of: u hebt nog 35 kilometer totdat uw auto stopt. Dit is niet 
dubbelzinnig: u hebt te weinig benzine, en u kunt maar beter naar een benzinestation 
gaan om er iets aan te doen! Dit brengt ons bij het derde kenmerk.

KPI’s moeten aanzetten tot actie wanneer dat nodig is
Een goede KPI heeft altijd een drempel of een doel. Denk er maar eens over na. Als 
iets werkelijk een betekenisvolle prestatie-indicator is, moet iedereen deze kunnen 
bekijken en zien of het bedrijf het doel nog niet heeft gehaald, wel heeft gehaald, 
of het heeft overtroffen. In feite moeten KPI’s dusdanig belangrijk zijn dat een slecht 
resultaat leidt tot een actie in het bedrijf.

Laten we zeggen dat uw KPI een verkoopkans is. Wat doet u als u ziet dat deze KPI lager 
is dan afgelopen maand? Uw actie kan een beleidswijziging zijn, waarbij onderzoek 
wordt gedaan naar de oorzaak van het probleem, of zelfs een incentive-programma 
om een bepaalde respons te genereren.

In onze autoanalogie hebben snelheidsmeters vaak een aanduiding die aangeeft 
wanneer u de snelheid overschrijdt. Zelfs zonder een snelheidsmeter is het bord met 
de snelheidslimiet langs de weg uw doel. Als u sneller gaat dan de snelheidslimiet, is 
uw actie dat u langzamer gaat rijden.

EVOLUTIE VAN DE KPI

“KPI’s kunnen in de loop der tijd evolu-
eren omdat strategieën veranderen of 
omdat er meer informatie beschikbaar 
komt.”

HULP NODIG BIJ HET IDENTIFICEREN 

VAN UW STRATEGISCHE PLAN?

Bekijk dit artikel dat vijf stappen definieert 
voor het verfijnen van uw doelen

?

– pwc.com

WAT NU? HOE U MET SUCCES VAN RAPPORTEN OVERSTAPT NAAR KPI ’S

http://www.forbes.com/sites/aileron/2011/10/25/five-steps-to-a-strategic-plan/
http://www.forbes.com/sites/aileron/2011/10/25/five-steps-to-a-strategic-plan/
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1. Houd het simpel
Zoals hierboven vermeld, moeten uw KPI’s rechtstreeks zijn gekoppeld 
aan uw bedrijfsstrategie. Omdat u zich in uw organisatie op slechts 
een paar solide, doelgerichte strategische doelen wilt richten, gebruikt 
u hiervoor ook slechts een paar solide, doelgerichte KPI’s. Het aantal 
hangt natuurlijk af van uw unieke bedrijf, maar over het algemeen is het 
een goed idee om vier tot tien KPI’s aan te houden.

2. Wees uniek
Veel CFO’s maken de vergissing te googelen naar veelgebruikte KPI’s en 
de resultaten te gebruiken voor hun KPI-strategie. Niet alle veelgebruikte 
KPI’s zullen echter bruikbaar zijn voor uw bedrijf. Monitoring van KPI’s die 
niet zijn gekoppeld aan de algemene strategie, leveren niet de waarde 
die u zoekt. KPI’s moeten gebaseerd zijn op uw bedrijfsstrategie en de 
KPI’s die de performance van uw bedrijf illustreren. U kunt beginnen 
met een lijst van veelgebruikte KPI’s, maar zorg ervoor dat u alleen de 
KPI’s kiest die voor u relevant zijn.

3. Neem geen genoegen met minder
De drie onderdelen die een KPI vormen zijn belangrijk. Als uw KPI 
niet voldoet aan alle drie de criteria (gekoppeld aan bedrijfsstrategie, 
meetbaar en aanzettend tot actie), moet u verder zoeken. Er mag geen 
verwarring zijn over wat de KPI is, waar de gegevens vandaan komen, en 
wat wordt geclassificeerd als een goed of slecht resultaat.

Als u eenmaal weet waar u op moet letten bij een KPI, 
kunt u beginnen met het proces waarmee wordt bepaald 
welke KPI’s uw bedrijf moet monitoren. We bieden u hier 
een lijst van zes richtlijnen waaraan u zich dient te houden.

BESTE 
WERKMETHODEN 
VOOR UW KPI-
STRATEGIE

WIST U DIT AL?

KPI’s die los van strategieën en doelstellingen, of 
omgekeerd, worden gepresenteerd, zullen door de 
lezer niet in voldoende mate worden begrepen.

– pwc.com

?
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WAT NU? HOE U MET SUCCES VAN RAPPORTEN OVERSTAPT NAAR KPI ’S
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Richt u op business units
De strategie voor uw business units hangt natuurlijk af 

van wat er wordt gemeten. Maar over het algemeen 

zult u afzonderlijk willen rapporteren over business 

units als deze ongelijksoortige functies hebben, zoals 

bijvoorbeeld retail versus diensten.

Voorkom beperkingen
Als u veronderstellingen of beperkingen in de gegevens 

voor uw KPI wilt opnemen, zorg er dan voor dat u dit bij 

die KPI toelicht. Hoe meer u deze kunt voorkomen, des 

te beter natuurlijk.

Neem geen genoegen met minder
KPI’s brengen gegevens samen uit alle onderdelen van 

uw bedrijf. Afhankelijk van uw focus moet u mogelijk 

informatie integreren uit essentiële bedrijfssystemen, 

zoals uw ERP en CRM, of uit op maat gemaakte systemen.

WAT DE BESTE WERKMETHODEN VOOR UW KPI-STRATEGIE ZIJN

4 6

5
“Veronderstellingen bij het meten van prestaties moeten zo 
worden toegelicht dat lezers een geïnformeerd beeld krijgen van 
de beoordelingen die door het management zijn gedaan.”

– pwc.com

?

De 25 beste KPI’s volgens Bernard Marr

voor het meten en begrijpen van uw...

NPS

Customer profitability Score

Customer Retention Rate

Conversion Rate

Capacity utilization rate (CUR)

Project schedule variance (PSV)

Project cost variance (PCV)

Earned value metric

Order fulfillment cycle time

Delivery in full, on time

Quality index

Process downtime level

Staff advocacy score

Employee engagement level

Absenteeism Bradford factor

Human capital value added

360 degree feedback score

Revenue Growth Rate

Net profit

Net profit margin

Gross profit margin

Operating profit margin

ROI

Cash conversion cycle (CCC)

KLANTEN INTERNE PROCESSEN FINANCIËLE PRESTATIES WERKNEMERS

WAT NU? HOE U MET SUCCES VAN RAPPORTEN OVERSTAPT NAAR KPI ’S
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WE HEBBEN TOCH RAPPORTEN. 
IS DAT NIET GOED GENOEG?
Als financieel professional weet u dat rapporten inderdaad een 

belangrijk onderdeel van het bedrijf bedienen.

U werkt om de vitale activa van het bedrijf te beschermen, zorgt 

voor conformiteit, en sluit de boeken zorgvuldig af, en dit kan 

allemaal niet goed gebeuren zonder rapporten.

Rapporten helpen u het bedrijf soepel te laten functioneren. Maar nu, 

met de hogere eisen die aan uw afdeling worden gesteld, en de hogere 

druk op u, de CFO, is een soepel functioneren niet altijd voldoende. Wat 

KPI’s doen, is u helpen te transformeren van soepel functioneren naar 

functioneren in de hoogste versnelling.

Rapporten kijken vaak achterom. Ze vertellen u wat er in het verleden 

is gebeurd. Het verleden kan deze ochtend zijn, gisteren of vorige 

maand. Ze geven u de operationele gegevens die u nodig hebt, maar ze 

ontberen inzichten die de strategie een opwaartse boost kunnen geven.

“Het probleem is dat de meeste managers moeite 
hebben die paar essentiële managementmetrics te 
begrijpen en te identificeren, en in plaats hiervan een 
enorme hoeveelheid van alles wat gemakkelijk te meten 
is verzamelen en rapporteren.”

– Bernard Marr

“

WAT NU? HOE U MET SUCCES VAN RAPPORTEN OVERSTAPT NAAR KPI ’S
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1. Rapporten zijn overweldigend
Rapporten bevatten een heleboel informatie. Het is erg 
moeilijk om gefocust te blijven op wat echt belangrijk 
is. Vaak zal iemand een rapport bekijken en gaan zijn 
of haar ogen direct naar de regel met het totaal van 
de som. Ze weten wat ze willen zien, maar hebben 
gewoonweg geen manier waarmee ze die behoefte in 
termen van een KPI onder woorden moeten brengen. 

2. Rapporten zijn onvolledig
Rapporten laten uw doelen niet zien en evalueren niet 
hoe u presteert ten opzichte van deze doelstellingen. 
Ze tonen geen inzichten of prognoses die u helpen bij 
het nemen van een besluit en leveren geen relevante 
informatie aan andere afdelingen waarop actie kan 
worden ondernomen.

Rapporten dienen een doel voor financiën en de 
onderneming als geheel. Als het echter gaat om het 
meten van prestaties, is het belangrijk om verder te 
gaan dan alleen rapporteren, en een KPI-strategie 
te omarmen waarmee u sneller en duidelijker 
beslissingen kunt nemen en kunt begrijpen wat er in 
uw bedrijf gebeurt.

Er kunnen, zoals eerder gezegd, soms 

honderden prestatie-indicatoren in één 

enkel rapport te vinden zijn. Maar als u in 

een rapport gaat zoeken naar prestatie-

indicatoren in plaats van dat u op voorhand 

een select aantal KPI’s identificeert en 

specifiek monitort, wordt u geconfronteerd 

met twee grote uitdagingen:

UITDAGINGEN MET
RAPPORTEN

WAT NU? HOE U MET SUCCES VAN RAPPORTEN OVERSTAPT NAAR KPI ’S
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Voor een geslaagde overstap van rapporten naar KPI’s, stelt u eerst 
door middel van vragen vast welke KPI’s uw gebruikers nodig hebben. 
Mensen die om een rapport vragen, weten diep van binnen waar ze 
werkelijk naar op zoek zijn. De truc is om hen in staat te stellen dit voor 
u onder woorden te brengen.

WAT NU?
HOE U MET SUCCES VAN RAPPORTEN OVERSTAPT NAAR KPI’S
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WAT NU? HOE U MET SUCCES VAN RAPPORTEN OVERSTAPT NAAR KPI ’S



Als moderne financiële professional bent u elke 
dag op zoek naar extra tijd en hulpbronnen. Uw 
einddoel is om continu strategische waarde 
voor uw bedrijf te kunnen toevoegen.

Nu de rol van financiën verandert, en er steeds 
meer van u en uw team wordt verwacht en 
geëist, zijn verouderde, inefficiënte processen in 
de schijnwerpers komen te staan. Rapportage 
is geweldig, maar is het echt de beste manier 
om uw KPI’s te beheren?

U hebt veel waardevolle hulpbronnen in het 
bedrijf. Managers in het gehele bedrijf weten 

diep van binnen wat ze willen meten, en wat 
een goed en een slecht resultaat is. De truc is 
om die informatie uit hun hoofd te krijgen en in 
uw KPI-strategie te verwerken.

Ga naar gohubble.com voor meer 
informatie over meten wat ertoe doet.

Epiloog
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