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• Jeroen Perquin - 12 februari 2020

Wat is het effect van Block Chain & Smart Contracts 

binnen Finance en wat kun je hiermee?

• Jurjen Bouwens en Dennis Jordan - 10 juni 2020

Fraude & Integriteit 

• Peter van Herk - 23 september 2020

Power BI / Invloed van BI tools 

• Diane Zandee - 28 oktober 2020

Hoe kunnen financials inspelen op duurzaamheid en 

wat is de invloed van duurzaamheid? 
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Vandaag

Workshop ‘Het Kompas - Succesvolle KPI’s -’

Hoe kunnen de juiste KPI’s zorgen voor grip op het 

bedrijfsresultaat?

Het leerdoel is om je een tool mee te geven hoe bij 

de klant structuur aan te brengen aan het inrichten 

van managementinformatie, het vaststellen van de 

juiste KPI's en de klant helpen om daarop te sturen. 

Het wordt immers van je als financial verwacht dat je 

daar professioneel invulling aan kunt geven als de 

klant daar om vraagt (of dat je het kunt aanbieden als 

dienst).

Eldert de Jager



HET KOMPAS

SUCCESVOLLE KPI’S

MASTERCLASS



NIVE – Masterclass

Locatie: Miele Experience Center

Vianen

Datum: 06-nov-2019

Start: 15:00 uur

Spreker : Eldert de Jager

In samenwerking met: 



HET GROTE IDEE

De aanpak van Het Kompas biedt een 
gestructureerde aanpak om te komen tot een 
overzichtelijk KPI-dashboard. De methode kent 10 
fasen die in samenhang leiden tot echte grip op 
het bedrijfsresultaat. 

Hoe kan jij via deze benadering als financial echt 
aan de slag met KPI’s, zodat ambitie, doelen en 
prestaties op elkaar worden afgestemd en 
afwijkingen leiden tot concrete verbeteracties.

© Copyright 2019 by Fenmen BV / Eldert de Jager. This document is confidential and is intended solely for the use and information of the client to whom it is addressed .

This presentation nor any part of it may be copied, circulated, quoted without prior written approval from FenMen or the client.



Hoe kunnen de juiste 
KPI’s zorgen voor 
grip op het 
bedrijfsresultaat?

Wat is juist?

Hebben we daar een helder beeld van?

Wat is een KPI?

Wat meten we al? Is dat een KPI?

Waar heb ik het voor nodig? We maken toch winst.

Wat is grip en succes?

Welk bedrijfsresultaat willen we? Wanneer is 

goed, goed genoeg? De Beste? MVO?



Ergens heen gaan
‘Navigatie is de kunst van het 

plannen en volgen van een 

route om zich daarmee van de 

huidige positie naar de 

bestemming te verplaatsen.’ 

Kompas om te Navigeren

Het woord 'navigatie' is 

afgeleid uit de Latijnse 

woorden ’navis’, dat schip 

betekent, en ’agere’, dat in deze 

context bewegen of sturen 

betekent.



Waar betekent navigeren voor jou? 
Vragen aan de deelnemers

Wie je bent?

Ik ben …

Hoe je daar komt?

Mijn focus …

Wat je wilt?

Ik wil ..

Hoe je van iets leert

Ik weet nu dat …
Een vijftal 

kernvragen:

In welke mate 

weet jij op schaal 

van 

1 – 2 - 3Hoe je voortgang meet?

Mijn KPI’s ……



Ideaal: ingespeeld team



Hoe stuur je mee 
als financial?

Soms gaat het mis … 
schipbreuk



Hoe stuur je mee 
als financial?

Soms gaat het 
mis … schipbreuk

En … organisatie is soms net een olietanker



Sturen op essentie
KPI-dashboards

De bouwstenen van de 

navigatiecyclus herkennen

Hoe eigen te maken

De achterliggende principes 

herkennen en de samenhang

De essentie doorgronden om te 

komen tot de KSF’s en KPI’s

Zelf aan de slag met KPI’s 

dashboard, grafieken zoals bijv. 

in Power BI



Kompas om te 
Navigeren

Zet onrust in als impuls tot 

veranderen: 

bepaal de koers en 

creëer doelovereenstemming

Missie

Principe 1

Visie

Ondernemingsplan

Prestatiemanagement



Hoe alle radertjes laten draaien … waar beginnen?

Primaire 
Processen

Mede-
werkers

Klanten

Secundaire 
Processen

Financiën

Leveranciers



Creëer in 10 stappen samenhang met de navigatiecyclus



De missie als basis. Waarin uniek? 
Het DNA van de organisatie



Kompas om te 
Navigeren

Het bestaansrecht en de 

identiteit van de organisatie: 

wat maakt ons uniek?

Werkterrein

Duidelijke Missie

Bestaansreden

Betekenis / Behoefte

Normen en waarden



Kompas om te 
Navigeren

Hoe zien wij ons zelf in de 
wereld van morgen ( 3 / 5 jaar)

Omgevingsveld

Inspirerende Visie

Gedroomde positie

Succesformule

Gezamenlijk toekomstbeeld



Kompas om te 
Navigeren

Met een unieke strategie 
onderscheidt de onderneming 
zich succesvol van de 
concurrentie voor komende 
jaren

Verdienmodel

Helder Ondernemingsplan

Business Model Canvas

OGSM

Waardecreatie



Navigeren
Mate van Prestatiemanagement

Bron: Administratie t/m ERP

Planning & Control Cyclus

Bedrijfscultuur

Plannen en gelaagdheid

Stuurinformatie & visie op BI



Kompas om te 
Navigeren

Navigeer iteratief op de 

essentie

Beweeg mee met de markt

Principe 2

Aandrijver tot succes

100% focus = “Ja of nee?”

Veranderen routines



Kompas om te 
Navigeren

Stel de kritieke succesfactoren 

vast om te overleven.

Balanced scorecard

Principe 3

Financieel én Operationeel

Ordening via strategiekaart

Onderken oorzaak - gevolg



Kompas om te 
Navigeren Werkwoord + zelfstandig naamwoord.

Verhogen van de effectiviteit van de 

verkoopdienst

Kritieke Succesfactoren

Vergroten van de naamsbekendheid

Laten doorstromen van talentvolle 
medewerkers.

Verduurzamen van de bedrijfsvoering

Verminderen van het aantal ICT-storingen

Verbeteren van leverbetrouwbaarheid

Reduceren ongevallen met letsel



Ordening met de strategiekaart



Kompas om te 
Navigeren

Formuleer Kritieke prestatie-

indicatoren als de maatstaf

KPI meet voortgang op KSF

Principe 4

‘What you measure is what

you get’

Gelaagdheid: Bereiken 

doelovereenstemming



Kompas om te 
Navigeren

Geef Navigators (KPI-

eigenaren) beïnvloedingsmacht 

om doelen te halen

Bepaal volwassenheidsfase

Principe 5

Heldere definities & SMART

Geen doel = geen KPI

Borging via KPI-register



VOORUITZICHT BEDRIJFSTAKKritieke Succesfactor per 

Perspectief

Initiatief Kern Prestatie-indicator Doel / 

Norm

1. Financieel

Realiseren omzetdoelen Uitbreiden aantal klanten Omzet in euro´s

Scherper managen van de inkoop Herzien leverancierscontracten Marge op de omzet

2. Klanten

Verbeteren klantgerichtheid Feedback vragen aan Klanten Klanttevredenheid over diensten

3. Interne Processen

Vergroten van 

leverbetrouwbaarheid

Orderprocessen doorlichten Aantal leveringen conform afspraak 

leverdatum

Duurzamer maken proces Inkoop groene stroom Reductie CO2-voetafdruk

4. Leren en Innovatie

Vergroten effectiviteit innovaties Portfolio management invoeren Winst in euro’s uit gedane investeringen 

in nieuw assortiment

Meer investeren in de 

medewerkers

Opleidingsprogramma opzetten Toegekend opleidingsbudget per 

medewerker

Voortgang KSF meten met de KPI’s



VOORUITZICHT BEDRIJFSTAKKritieke Succesfactor per 

Perspectief

Initiatief Kern Prestatie-indicator Doel / 

Norm

1. Financieel

Realiseren omzetdoelen Uitbreiden aantal klanten Omzet in euro´s EUR 60 

mln

Scherper managen van de 

inkoop

Herzien leverancierscontracten Marge op de omzet 25%

2. Klanten

Verbeteren klantgerichtheid Feedback vragen aan Klanten Klanttevredenheid over diensten Score 8,0

3. Interne Processen

Vergroten van 

leverbetrouwbaarheid

Orderprocessen doorlichten Aantal leveringen conform afspraak 

leverdatum

> 92%

Duurzamer maken proces Inkoop groene stroom Reductie CO2-voetafdruk 2 ton / 10 

mln omzet

4. Leren en Innovatie

Vergroten effectiviteit innovaties Portfolio management invoeren Winst in euro’s uit gedane 

investeringen in nieuw assortiment

4 mln

Meer investeren in de 

medewerkers

Opleidingsprogramma opzetten Toegekend opleidingsbudget per 

medewerker

EUR 750

Doelen bepalen per KPI



Kompas om te 
Navigeren

Het instrumentaria moet 

passen bij de fase waarin de 

organisatie verkeert. 

1. Initieel

Volwassenheidfase

2. Beheerst

3. Gedefinieerd

4. Voorspelbaar

5. Geoptimaliseerd



Kompas om te 
Navigeren

Heldere vastlegging van alle 

bronnen en gemaakte 

afspraken

Specifiek per onderdeel

KPI-register

Definitie

Forum & Frequentie

Eigenaar & Matrix



Kompas om te 
Navigeren

Laat het KPI-dashboard de 

actie bepalen

Visualisatie

Principe 6

Kies de passende BI tool

Grafieken & diagrammen

Presentatie psychologie



NIVE – Masterclass

Locatie: Miele Experience Center

Vianen

Datum: 06-nov-2019

Start: 15:00 uur

Spreker : Eldert de Jager

In samenwerking met: 

Pauze

17:00 – 17:10 uur



Visueel – Wat zie ik?



Veel smaken op het dashboard (1/2) 

Criteria

• Doel:

• Besluitvormend

• Informerend

• Boodschap

• Data mining

• Transacties



Veel smaken op het dashboard (2/2) 

Criteria

• Doel:

• Besluitvormend

• Informerend

• Boodschap

• Data mining

• Transacties



Hoe welke boodschap over te brengen?

Visueel

• Titel

• Leesbaar

• Definitie

• Periode

• Assen

• Legenda

• Eenheid

• Kleuren

• Trend

Zender?



Kies de passende BI-omgeving

Overweging

• Gebruiks-
vriendelijk

• Transparantie

• Distributie

• Beschikbaar

• Privacy

• Flexibele data 
structuur

• Kennis

• Gelaagdheid

Make or Buy?



Data 
is niet automatisch 
informatie



Keep it simple: less is more



Analyse dashboard: “Wat te doen als MT na 5 maanden?”



Kompas om te 
Navigeren

Neem actie bij iedere afwijking 

… want het is een KPI

Analyseer & snap de afwijking  

Principe 7

Beoordelen ratio’s & KPI’s

Voorkom brandjes blussen

‘Rijd niet door rood’



Kompas om te 
Navigeren

Permanent reflecteren op de 

feiten is de aanjager voor 

verbetering

Schoon op, doe KPI’s weg

Principe 8

Ontwikkelen competenties

Continue verbetercultuur

Iets doen met feedback



In 10 stappen succesvolle KPI’s



Kompas om te 
Navigeren 1. Zet onrust in als impuls tot veranderen

De principes bij KPI’s

2. Navigeer iteratief op de essentie

3. Stel de kritieke succesfactoren 

vast om te overleven.

4. Formuleer Kritieke prestatie-

indicatoren als de maatstaf

5. Geef navigators (KPI-eigenaren) 

beïnvloedingsmacht

6. Laat het KPI-dashboard de actie 

bepalen

7. Verbeter continu & reflecteer



Paar laatste tips Learning by doing
Begin niet te groots 

Leer van de ervaringen .

Vakmanschap
De basis op orde.

Cijfers moeten kloppen

Verbeteren en niet afrekenen

Cultuur van elkaar aanspreken is oké

Maak elkaar wijzer in plaats van naar elkaar 

te wijzen 



BEDANKT!



Performance Management

Navigeren met KPI-dashboards leert je hoe je via een 
gestructureerde aanpak een overzichtelijk KPI-
dashboard opstelt. Het boek biedt een samenhangende 
benadering waarin ambitie, doelen en prestaties op 
elkaar worden afgestemd en afwijkingen leiden tot 
concrete verbeteracties. Het behandelt een bruikbare 
methode om te komen tot relevante en breed gedragen 
stuurinformatie voor alle lagen binnen de organisatie. 

© Copyright 2019 by Fenmen BV / Eldert de Jager. This document is confidential and is intended solely for the use and information of the client to whom it is addressed .

This presentation nor any part of it may be copied, circulated, quoted without prior written approval from FenMen or the client.



Meer weten

Lees meer over het onderwerp in 

• Navigeren met KPI-dashboards 

• Het leerboek voor het hoger onderwijs

• www.fenmen.nl 

Te koop via:
www.managementboek.nl/boek/9789001875411
Of
www.noordhoffuitgevers.nl/product/-/webshop/hoger-

onderwijs/economie/navigeren-met-kpi-

dashboards/9789001875411

http://www.managementboek.nl/boek/9789001875411
http://www.noordhoffuitgevers.nl/product/-/webshop/hoger-onderwijs/economie/navigeren-met-kpi-dashboards/9789001875411

