Succesfactoren van een geslaagde Balanced Scorecard implementatie

D1200^1

De succesfactoren van een
geslaagde Balanced Scorecard
implementatie
Drs. ing. D. Hoogenboom
Drs. J.V.A. Jansen1

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

1

Inleiding
Het verhaal achter de Balanced Scorecard
Wat is een Balanced Scorecard?
Waarom een Balanced Scorecard invoeren
als de prestaties toch al gemeten en gerapporteerd worden?
De kritieke succesfactoren van een Balanced
Scorecard implementatie
Operationaliseren van de strategische doelstellingen
Inbedden in de planning- en controlcyclus
Realiseren van de ondersteuning met IT-tools
Aandacht geven aan besturing en organisatie
Stapsgewijs op weg naar succes

D1200^
D1200^
D1200^
D1200^

3
3
3
8

D1200^ 9
D1200^ 10
D1200^ 12
D1200^ 13
D1200^ 16
D1200^ 17

Drs. ing. D. Hoogenboom (dimitri.hoogenboom@atoskpmgconsulting.nl) en drs.
J.V.A. Jansen (jeroen.jansen@atoskpmgconsulting.nl) zijn werkzaam als adviseur bij Atos KPMG Consulting, unit Performance Management & Reporting
Solutions. Zij houden zich bezig met performance management vraagstukken
binnen middelgrote en grote ondernemingen. Zij hebben ruime ervaring met
het ontwerpen en implementeren van de Balanced Scorecard.

22 Hb. ¢n. adm. modellen

september 2002

D1200^2

Succesfactoren van een geslaagde Balanced Scorecard implementatie

4
4.1
4.2
4.3
5
6

Trends
Relatie tussen kwaliteitsmanagement en de
Balanced Scorecard
De individuele Balanced Scorecard
Business intelligence
Conclusies
Literatuur

22 Hb. ¢n. adm. modellen

D1200^ 18
D1200^ 19
D1200^ 19
D1200^ 22
D1200^ 23
D1200^ 24

september 2002

Succesfactoren van een geslaagde Balanced Scorecard implementatie

1

D1200^3

Inleiding

Sinds Kaplan en Norton in 1992 de Balanced Scorecard introduceerden, is er al veel over dit managementinstrument geschreven.
Met het verstrijken van de jaren heeft het concept zich vanuit de
theorie kunnen ontwikkelen tot een bewezen praktische toepassing.
Het is niet geheel toevallig dat dit het eerst gebeurde bij productieondernemingen, omdat dergelijke ondernemingen zich bij uitstek
lenen voor het meten van prestaties. Daarna zijn echter ook de ¢nancie«le en zakelijke dienstverleners de Balanced Scorecard al snel
gaan gebruiken. En op dit moment zien wij dat ook steeds meer
overheidsinstellingen en andere non-pro¢torganisaties de Balanced
Scorecard ontdekken ën gaan toepassen.
Wat is in essentie de kracht van de Balanced Scorecard dat deze verschillende organisaties met dezelfde methodiek kunnen werken?
Op welke manier kan de Balanced Scorecard binnen meerdere sectoren als managementinstrument worden gebruikt? Wat hebben
deze organisaties in hun aanpak gemeen dat ze de Balanced Scorecard succesvol hebben kunnen implementeren?
Om antwoord te krijgen op bovenstaande vragen, beginnen wij dit
hoofdstuk met een uiteenzetting van de Balanced Scorecard als managementinstrument. Daarbij gaan wij in op de wijze waarop men
in de praktijk de inhoud van de Balanced Scorecard bepaalt en hoe
organisaties de Balanced Scorecard vervolgens als e¡ectief stuurinstrument kunnen gebruiken.
Daarna gaan wij in op de factoren die implementatietrajecten van
de Balanced Scorecard tot een succes maken. Hierbij belichten wij
alle aspecten van de implementatie, zowel de `harde' als de `zachte'
kant. Wij sluiten af met de uiteenzetting van een aantal trends die
wij op dit moment in de Nederlandse markt waarnemen, zoals de
relatie met kwaliteitsmanagement en de mogelijkheden van de Balanced Scorecard als beoordelings- en beloningsinstrument. Ook
zullen wij de huidige ontwikkelingen op IT-applicatiegebied bespreken.

2
2.1 Wat is een Balanced
Scorecard?

Het verhaal achter de Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard is een manier van werken waarmee iedere
afdeling van een organisatie in staat wordt gesteld om te sturen op
het realiseren van haar doelstellingen. Dit wordt in eerste aanzet
mogelijk gemaakt doordat medewerkers vanuit de strategische
doelstellingen de voor hen juiste indicatoren (= stuurinformatie)
bepalen die in een maandelijkse managementrapportage worden
weergegeven. Op basis van deze rapportages kan ieder niveau bin-

22 Hb. ¢n. adm. modellen

september 2002

D1200^4

Succesfactoren van een geslaagde Balanced Scorecard implementatie

nen de organisatie vervolgens analyses maken en acties uitzetten die
ertoe leiden dat de doelstellingen gerealiseerd worden.
Een van de kenmerken van de Balanced Scorecard is dat de stuurinformatie niet alleen ¢nancieel van aard is. Financie«le indicatoren
geven veelal informatie over het verleden (`Hoeveel winst heb ik de
afgelopen periode gemaakt?'). Goede stuurinformatie geeft ook
echter inzicht in de factoren die ten grondslag liggen aan een goed
toekomstig (¢nancieel) resultaat. De indicatoren van de Balanced
Scorecard vormen dan ook een balans tussen:
^ verleden, heden en toekomst;
^ ¢nancie«le en niet-¢nancie«le indicatoren;
^ externe en interne indicatoren.

Figuur

1.

Perspectieven in een Balanced Scorecard

Voor het bepalen van de juiste indicatoren in de Balanced Scorecard hanteert de praktijk vaak de volgende aanpak. Uitgangspunt
zijn de doelstellingen binnen de organisatie. Vanuit deze doelstellingen bepaalt men wat de belangrijkste activiteiten zijn die men
moet uitvoeren om de doelstellingen te bereiken, de zogenaamde
kritieke succesfactoren (KSF). Daarna wordt de vraag beantwoord
hoe deze kritieke succesfactoren kunnen worden gemeten (`Hoe weten we of deze belangrijkste activiteiten goed worden uitgevoerd?').
Het meten gebeurt met de zogenaamde kern prestatie-indicatoren
(KPI). Deze indicatoren tezamen vormen de nieuwe managementinformatie. De praktijk laat zien dat men zich bij het bepalen van
de indicatoren vaak laat leiden door de beschikbaarheid van informatie. Het uitgangspunt hierin moet echter zijn dat juist de vraagzijde centraal staat (`Welke informatie heb ik nodig in plaats van
welke informatie is reeds aanwezig?'). Een kosten-batenafweging
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moet uitmaken of de extra inspanning die nodig is om de nieuwe informatie te verkrijgen al dan niet zijn doel rechtvaardigt.
Figuur 2 laat twee voorbeelden zien van de a£eiding van doelstellingen, via kritieke succesfactoren, naar kern prestatie-indicatoren.

Figuur

2.

A£eiden van indicatoren

De vertaling van doelstellingen via kritieke succesfactoren naar
kern prestatie-indicatoren dient op ieder organisatieniveau te gebeuren. Daarbij zijn de strategische doelstellingen van een organisatie het startpunt voor een consistente vertaling naar operationele
doelstellingen op afdelingsniveau. De optelsom van de realisatie
van afdelingsdoelstellingen is daarmee het behalen van de strategische doelstellingen. In de praktijk staan de doelstellingen vaak al
weergegeven in het businessplan van de organisatie of de afdeling.
Zo niet, dan zal de directie deze gezamenlijk moeten vaststellen en
moeten communiceren naar de gehele organisatie. Op ieder organisatieniveau, van directie tot afdeling, vindt vervolgens een vertaalslag plaats van doelstelling naar indicator. Zodoende wordt dus
een cascade van managementinformatie gemaakt. Deze cascadering is nodig omdat de directie meer strategische informatie nodig
heeft om de organisatie aan te sturen en de afdelingsmanager daarentegen meer behoefte heeft aan gedetailleerde en operationele informatie om zijn eigen afdeling aan te sturen.
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Figuur
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Cascade van managementinformatie

Het is niet voldoende basis voor een goed werkende Balanced Scorecard om op ieder organisatieniveau kritieke succesfactoren en
duidelijke prestatie-indicatoren te bepalen. Om de Balanced Scorecard daadwerkelijk als stuurinstrument te kunnen gebruiken, is het
noodzakelijk inzicht te hebben in de manier waarop de kritieke succesfactoren (en de hieraan gekoppelde indicatoren) elkaar door de
organisatie heen be|« nvloeden. Dit is een van de belangrijkste stappen in het proces. Immers, als men niet op de hoogte is van de oorzaken van een bepaalde afwijking en/of de gevolgen van een
correctieve actie die men hiervoor neemt, hoe kan er dan een juiste
beslissing worden genomen? Het bepalen van deze oorzaak-gevolgrelaties gebeurt met dezelfde groep medewerkers die ook de kritieke
succesfactoren en de kern prestatie-indicatoren hebben bepaald.
De onderlinge relaties tussen indicatoren zijn geen wiskundige relaties en daarnaar moet ook niet worden gestreefd. Wat zij wel zijn is
een logisch verband, een gevoel of inzicht dat indicator X indicator
Y be|« nvloedt. Dit gevoel kan bijvoorbeeld ontstaan door ervaring
of theoretische kennis. De praktijk zal uiteindelijk uitwijzen hoe
sterk de verbanden zijn. Door het bepalen van deze verbanden stelt
men als het ware een door ieder herkenbare blauwdruk op van hoe
de organisatie werkt. Hier ligt de essentie van het werken met de Balanced Scorecard: weten waar men welke acties moet ondernemen
om een bepaald resultaat te realiseren. Figuur 4 laat een praktijkvoorbeeld zien van relaties tussen prestatie-indicatoren.
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Figuur

4.
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Oorzaak-gevolgrelaties

Een bedrijfsonderdeel van een productiebedrijf heeft in een
workshop oorzakelijke verbanden benoemd tussen eerder gede¢nieerde kern prestatie-indicatoren. Het resultaat, zoals weergegeven in ¢guur 4, geeft gra¢sch weer hoe het bedrijf in essentie
werkt en geeft daarmee inzicht in onderliggende oorzaken van
bepaalde resultaten.
Als bijvoorbeeld uit marktonderzoek blijkt dat de klanten van
het bedrijf zeer ontevreden zijn, kan dat verschillende interne
oorzaken hebben. Omdat de prestatie-indicatoren die het foutenpercentage en het aantal klachten weergeven binnen de toegestane norm vallen, ligt de oorzaak waarschijnlijk in de
e¤cie«ntie van processen. Maar daar houdt de analyse niet op!
De directie zal zich ook een oordeel moeten vormen over indicatoren die informatie geven over de factoren die invloed hebben
op de interne processen, namelijk het kennisniveau en de tevredenheid van de werknemers. Als laatst genoemde indicatoren
echter geen reden tot actie geven, zal de directie besluiten om
over te gaan tot het verbeteren van de relevante bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld orderverwerking), waarmee de werkelijke oorzaak van het probleem wordt aangepakt.
De gra¢sche weergave van de oorzaak-gevolgrelaties zorgt ervoor dat men de juiste beslissingen neemt. Elk initiatief dat in
bovenstaand voorbeeld tot doel heeft om het foutpercentage te
verlagen (bijvoorbeeld investeringen in betere machines) of om
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het kennisniveau te verbeteren (bijvoorbeeld een extra opleiding
voor het personeel), hoeft niet te leiden tot een hogere klanttevredenheid!
2.2 Waarom een Balanced Scorecard invoeren als de prestaties
toch al gemeten en
gerapporteerd worden?

Vrijwel alle organisaties hebben periodieke rapportages ^ er is eerder een informatieovervloed dan een informatietekort ^ maar de
praktijk laat zien dat deze informatie dikwijls niet leidt tot concrete
en gerichte acties. Te vaak leest men slechts een gedeelte van de rapportages of neemt men de informatie alleen ter kennisgeving aan.
Daarnaast blijkt ook dat rapportages gelezen worden zonder dat
er daadwerkelijk een analyse plaatsvindt van het waarom van de cijfers. Juist een toekomst- en actiegerichte blik is belangrijk in de hectische omgeving waarin bedrijven zich op dit moment bevinden.
Figuur 5 laat een aantal veranderingen zien waarmee organisaties
vandaag de dag worden geconfronteerd. Hierdoor is de behoefte
aan prestatiemetingen groter geworden.
Jaren '70

Jaren 2000

Ondernemingsklimaat
Processen
Productassortiment

Productiegedreven
Eenvoudig
Beperkt

Kosten

Lage vaste kosten
Hoge arbeidskosten
Kostprijs plus opslag
Lang
Nationaal
Niet mondig

Marktgedreven
Complexer
Breed, op individuele
wensen afgestemd
Hoge vaste kosten
Hogere arbeidskosten
Door markt bepaald
Kort
Internationaal
Zeer veeleisend

Prijsstelling
Productlevenscyclus
Concurrentie
Klanten

Figuur 5. Veranderingen in (de omgeving) van organisaties
Bovenstaande lijst is niet uitputtend. Maar in hoeverre is bij u de
managementinformatie de laatste jaren aangepast aan de veranderende omgeving waarin uw organisatie verkeert? En in hoeverre
geeft uw managementinformatie inzicht in de prestaties van uw
concurrentie of in de wensen van uw klanten?
Managers geven veelal een onbevredigend antwoord op bovenstaande vragen. De ontevredenheid van managers over de managementinformatie uit zich in:
^ onvoldoende meten van de realisatie van de doelstellingen;
^ te veel data en te weinig managementinformatie;
^ te weinig actiegeorie«nteerd en te beperkt toekomstgedreven;
^ te veel ¢nancieel georie«nteerd en vooral intern gericht;
^ te laat aangeleverd voor snelle besluitvorming.
De Balanced Scorecard is een methodiek, waarmee veel van deze
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ontevredenheid wordt aangepakt. De belangrijkste toegevoegde
waarden van een Balanced Scorecard zijn als volgt samen te vatten:
^ focus op realisatie van doelen en strategiee«n;
^ inzicht in resultaatbepalende factoren;
^ toekomst- en actiegerichte rapportages;
^ consistente sturing op directie- en operationeel niveau door
middel van gebalanceerde managementinformatie;
^ communicatiemiddel in de organisatie;
^ bevordert het realiseren van een veranderingstraject.
Zoals bovenstaande opsomming laat zien is de Balanced Scorecard
veel meer dan een rapportage, waarin de juiste managementinformatie is weergegeven. Bij het bereiken van bovenstaande voordelen
blijkt de `zachte' kant steeds weer het struikelblok te zijn. Om dit te
ondervangen moet men tijdens de implementatie aandacht geven
aan vier gebieden, te weten strategie, planning- & controlcyclus,
systemen en besturing en organisatie.

3

De kritieke succesfactoren van een Balanced Scorecard
implementatie

Succesvolle implementaties kenmerken zich doordat aan vier gebieden aandacht gegeven wordt:
1. strategie: de vertaling van strategische naar operationele doelstellingen is inhoudelijk voor alle betrokkenen herkenbaar ën
geaccepteerd;
2. planning en control: de focus op realisatie van doelen en strategiee«n is ingebed in de planning en de maandelijkse rapportagecyclus;
3. systemen: de Balanced Scorecard wordt ondersteund door een
IT-oplossing die bij het bedrijf past;
4. besturing en organisatie: de manier van werken met de Balanced
Scorecard is onderdeel van de bedrijfscultuur.
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Figuur

3.1 Operationaliseren
van de strategische
doelstellingen

6.

Aandachtsgebieden bij een Balanced Scorecard implementatie

Onderstaand praktijkvoorbeeld laat zien dat het operationaliseren
van de strategie tijdrovend, maar lonend is.
Een middelgrote verkooporganisatie implementeert de Balanced
Scorecard. Een van de belangrijkste redenen om dit te doen, is
om een instrument in handen te hebben waarmee het management op diverse niveaus in staat is om op de realisatie van de
doelstellingen te sturen. `Het moet ieder individu duidelijk zijn
wat het realiseren van tien ton extra afzet betekent voor zijn dagelijkse werkzaamheden!'
De directie besluit om voor iedere afdeling (Marketing, Sales,
Supply Chain, Human Resource en Finance) een tweetal sessies
te beleggen, die elk een dagdeel in beslag nemen. De centrale
vragen in deze sessies zijn: `Welke activiteiten moet mijn afdeling
uitvoeren om een concrete bijdrage te leveren aan het realiseren
van de ondernemingsdoelstellingen?' en `Welke informatie heb
ik nodig om te kunnen weten of ik deze activiteiten succesvol uitvoer?'.
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Verspreid over drie maanden leiden de sessies tot een verhelderend resultaat. Voor iedere afdeling is duidelijk geworden welke
speci¢eke activiteiten essentieel zijn voor het bereiken van de
doelstellingen en bovendien waarom dat zo is! `Doordat dit
geen van boven opgelegd proces is, maar door de mensen zelf is
uitgevoerd, is er op de afdelingen veel meer draagvlak ontstaan
voor het werken naar de doelstellingen.' Maar daarnaast is ook
het inzicht ontstaan dat bepaalde activiteiten elkaar kunnen tegenwerken tijdens het realiseren van de doelstellingen. De afdeling Verkoop draagt bijvoorbeeld bij aan de bedrijfsdoelstelling
door zoveel mogelijk afzet te genereren, ongeacht het aantal en
de samenstelling van de producten per levering. De afdeling
Supply Chain is echter juist gebaat bij zoveel mogelijk standaardisatie per levering. Het is aan de directie om dan te bepalen welke activiteiten prioriteit krijgen.
Daarnaast zit de moeilijkheid van het operationaliseren van de strategie naar succesfactoren op afdelingsniveau in het aanbrengen
van focus. Juist het bereiken van overeenstemming over de doorslaggevende factoren, is doorgaans reden tot langdurige discussies
en daarmee een tijdrovend proces dat echter wel doorlopen moet
worden! In de praktijk geldt hetzelfde voor het bepalen van de juiste
indicatoren. Het proces doorloopt feitelijk drie fases:
^ ideee«n genereren;
^ ¢lteren met behulp van vastgestelde criteria;
^ selectie van de kritieke succesfactoren en kern prestatie-indicatoren.
Een afdeling van een levensmiddelenproducent gebruikt tijdens
een workshop voor het bepalen van de inhoud van de Balanced
Scorecard vier afdelingsdoelstellingen als startpunt. Na een
brainstormsessie over de activiteiten die het succes van elk van
de doelstellingen bepalen, blijken in totaal ëënenvijftig verschillende succesfactoren te zijn genoemd. Indien elke factor wordt
gemeten met drie indicatoren, worden meer dan honderdvijftig
kern prestatie-indicatoren in de Scorecard gerapporteerd. Om
de genoemde factoren te ¢lteren, moet men drie vragen beantwoorden:
^ Hoe draagt de kritieke succesfactor bij aan de doelstelling?
^ Hoeveel invloed heeft de kritieke succesfactor op de doelstelling?
^ Kan de afdeling de kritieke succesfactor zelf be|« nvloeden?
Na het toetsen van de factoren aan deze criteria blijven dertien
kritieke succesfactoren over. Daarmee legt de afdeling een sterke
focus op de belangrijkste factoren die het succes bepalen.
Uit de praktijk blijkt dat bij organisaties vaak het gevoel leeft dat
met het bepalen van de succesfactoren en prestatie-indicatoren de
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implementatie van de Balanced Scorecard een feit is. Het bepalen
van de juiste indicatoren is echter pas de eerste stap: het inbedden
in de organisatie moet nog beginnen (zie ¢guur 6).
3.2 Inbedden in de planning- en controlcyclus

Figuur

7.

Zoals gezegd wordt de grootste winst van de Balanced Scorecard
gerealiseerd door een andere manier van werken. Het is dan ook
een absolute voorwaarde dat men de Balanced Scorecard volledig
integreert in de periodieke planning- en controlcyclus. Figuur 7
geeft dat weer.

De Balanced Scorecard in de planning & controlcyclus

Samengevat doorloopt de P&C-cyclus de volgende stappen:
^ periodiek rapporteren de afdelingen hun Balanced Scorecard
aan het management;
^ in het managementoverleg bespreekt men de realisatie van de
doelstellingen ten opzichte van de norm en bepaalt men (correctieve) acties om op koers te komen dan wel te blijven;
^ op basis van de beoordeling van de resultaten kunnen de ambities en/of de doelstellingen wijzigen als blijkt dat bepaalde acties
niet het gewenste resultaat hebben;
^ de periodieke controlcyclus begint opnieuw, waarbij de volgende rapportage de resultaten van de acties uit de vorige periode laat zien.
^ jaarlijks toets men de inhoud van de Balanced Scorecard met
het nieuwe jaarplan. Waar nodig voegt men indicatoren toe of
voert men ze af. Vanuit de ambities van de organisatie bepaalt
men vervolgens voor iedere indicator de normering per afdeling.
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3.3 Realiseren van de
ondersteuning met
IT-tools
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Om de prestatie-indicatoren te presenteren in een rapportage kan
men een scala van IT-tools inzetten. Afhankelijk van bedrijfsspeci¢eke kenmerken (zie ¢guur 8) is voor iedere Balanced Scorecard
implementatie tegenwoordig een passende IT-oplossing te vinden.

Figuur

8.

IT-mogelijkheden

De mate waarin het produceren van een Balalanced Scorecard rapportage wordt geautomatiseerd, is afhankelijk van de eisen die de
gebruikers stellen. Daarbij moet men zich een realistisch beeld vormen over in hoeverre de organisatie klaar is voor het volledige potentieel aan geautomatiseerde oplossingen, want iedere IToplossing heeft weliswaar zijn voordelen, maar ook zijn nadelen.
Figuur 9 geeft hiervan een globaal overzicht. De voordelen van
business intelligence worden in paragraaf 4.3 meer in detail besproken.

Figuur

9. Voordelen en nadelen van IT-oplossingen
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De implementate van een IT-oplossing voor de Balanced Scorecard
wijkt sterk af van de meeste implementaties van geautomatiseerde
systemen. Dit komt omdat de implementatie van een Balanced Scorecard eerst en vooral een methodiek is om de organisatie aan te
sturen. Hoewel men in een vroeg stadium al over een IT-oplossing
moet nadenken is het niet nodig om een IT-oplossing te zoeken als
niet eerst de inhoud is bepaald in de vorm van kritieke succesfactoren en kern prestatie-indicatoren. Pas als de Balanced Scorecard
vervolgens is ingebed in de manier van werken, is het zinvol om
naar een IT-oplossing te kijken.
Het gebruik van spreadsheetoplossingen kan een organisatie dan
ook wel degelijk toegevoegde waarde bieden. Dat is vooral het geval
als de organisatie nog experimenteert met de nieuwe werkwijze en
wanneer de rapportages in aantal en complexiteit nog te beheersen
zijn.
Wanneer de Balanced Scorecard echter meer ge|« ntegreerd raakt in
de planning- en controlcyclus en zowel het gebruik als de eisen aan
functionaliteit toenemen, blijken spreadsheets steeds minder geschikt als rapportagetool. Dit is niet verwonderlijk, want spreadsheets zijn rekenprogramma's.
Toch blijken veel bedrijven in hun rapportageproces nog steeds met
spreadsheet-oplossingen te werken. Recent onderzoek1 laat zien
dat 67% van de bedrijven spreadsheets ergens binnen het proces
van dataverzameling en -presentatie gebruikt. Spreadsheets zijn in
de presentatie van informatie inderdaad £exibel en gebruiksvriendelijk, maar daar staat tegenover dat er ook duidelijke nadelen bestaan: spreadsheets zijn foutgevoelig, niet real-time verbonden met
het transactiesysteem en het is lastig om historische gegevens vast
te leggen. Zij werken daarmee discussie over de juistheid van data
in de hand. Daarnaast zijn spreadsheets statisch opgebouwd, moeilijk te onderhouden en ligt de benodigde kennis vaak besloten bij
een enkeling binnen de organisatie of zelfs daarbuiten!
Een business unit manager bij een groot chemiebedrijf maakt
voor de Balanced Scorecard rapportages binnen zijn managementteam gebruik van MS Excel. De manager heeft zelf de rapportages inclusief de gra¢eken ontworpen. Zijn secretaresse
verzamelt maandelijks de benodigde gegevens en voert ze in
MS Excel in.
Om de Balanced Scorecard verder te operationaliseren, vindt
een vertaalslag plaats naar afdelingsscorecards. Iedere afdeling
binnen de business unit, dertien in totaal, krijgt haar eigen Balanced Scorecard en is zelf verantwoordelijk voor het produceren van de rapportages. De business unit manager voorziet dat

1

Fast Close-onderzoek 2002, World Class Finance, KPMG Consulting.
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het maandelijkse rapportageproces daardoor gecompliceerder
wordt. Om te beginnen moeten meer speci¢eke en gedetailleerde
gegevens uit verschillende systemen worden gehaald. Deze gegevens moeten over alle afdelingen consistent zijn gede¢nieerd, zodat onderlinge vergelijkingen mogelijk zijn en de informatie tot
op directieniveau kan worden geaggregeerd. Iedere manager
heeft zijn eigen voorkeuren voor de presentatie van de gegevens
binnen zijn eigen afdeling, maar er moeten over alle afdelingen
heen ook standaarden worden gebruikt.
De business unit manager voelt er weinig voor om deze wensen
zelf in MS Excel door te voeren en vraagt zich bovendien af of
MS Excel hiervoor wel geschikt is. Na intern overleg besluit hij
een simpele Balanced Scorecard rapportagetool in te zetten,
waarmee de genoemde punten zijn ondervangen.
Er zijn tegenwoordig veel aanbieders van speci¢eke Balanced Scorecard pakketten, die een zeer goed alternatief bieden voor het gebruik van spreadsheets. Uit onderzoek1 blijkt dat vrijwel alle
pakketten op de markt voldoen aan de functionele eisen die worden
gesteld voor het gebruik van de Balanced Scorecard, maar dat de
verschillen zich uiten in de manier waarop functionaliteiten in het
pakket zijn gerealiseerd.
Een goed Balanced Scorecard rapportagepakket biedt naast uitgebreide rapportagemogelijkheden in ieder geval de volgende functionaliteiten:
^ vastleggen en koppelen van strategische doelstellingen, succesfactoren en prestatie-indicatoren;
^ management cockpit met drill-down mogelijkheden;
^ weergeven van oorzaak en gevolg diagrammen;
^ vastleggen van analyses en afgesproken acties;
^ realiseren van interfaces naar bronsystemen;
^ printen van rapportages op papier.

1

Management Control: onderzoek naar pakketten, Tijdschrift Controlling 4,
2001.
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Figuur

Succesfactoren van een geslaagde Balanced Scorecard implementatie

10. Voorbeeld management cockpit

3.4 Aandacht geven aan
bestuur en organisatie

De praktijk leert ons dat het bepalen van de inhoud van een Balanced Scorecard, het inrichten van het rapportageproces of het inrichten van een informatiesysteem een concreet stuk `vakmanschap' is,
waarvoor controllers en andere leidinggevenden zijn opgeleid of
kunnen worden opgeleid. Daarnaast is er in de literatuur en op internet veel achtergrondinformatie te vinden in de vorm van artikelen, voorbeelden en checklisten, waarop men tijdens een
implementatie kan terugvallen. Het succes van een Balanced Scorecard wordt veelal niet bepaald door deze concrete kant van de implementatie, maar juist door de `zachte kant', ofwel de manier van
werken met de Balanced Scorecard. Het zijn juist deze aspecten
die men in praktijk te makkelijk vergeet. Zoals wij reeds in paragraaf 2.2 hebben aangegeven, is de Balanced Scorecard geen doel
op zich, geen product, maar veel meer een manier van werken.
Hieronder verstaan wij het volgende:
^ invoering van de Balanced Scorecard is een andere manier van
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3.5 Stapsgewijs op weg
naar succes
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managen. Het is gëën controlemiddel van het management, het
is een besturingsinstrument om focus in de hele organisatie aan
te brengen op de realisatie van de doelstellingen en strategiee«n.
De houding van het management (de manier van aanspreken
op resultaten, het doorvragen naar oorzaken, het scherp stellen
van de normen en de constante kritische blik op de prestaties)
is bepalend voor het gedrag in de organisatie;
het management krijgt inzicht in resultaatbepalende factoren en
kan daardoor betere beslissingen nemen. Het is aan het management om deze factoren prioriteit te geven in het toebedelen van
tijd, geld en energie;
de Balanced Scorecard rapportage vormt de belangrijkste informatiebron voor het meten ën sturen van de organisatie. De overige managementrapportages dienen zoveel mogelijk te worden
afgebouwd;
de Balanced Scorecard is een communicatiemiddel in de organisatie dat het management moet gebruiken. Iedereen weet daardoor wat hij of zij goed moet doen, maar belangrijker ook
waarom dit goed moet gebeuren. Het draagvlak om te werken
naar speci¢eke doelstellingen kan daarmee worden vergroot;
goed ingezet en begeleid, zal een Balanced Scorecard implementatie ook een cultuurverandering ondersteunen. Bijvoorbeeld
een verandering van een productgerichte onderneming naar
een klantgerichte onderneming. Of van een `logge, bureaucratische onderneming' naar een onderneming, waarin resultaat gericht werken en sturen centraal staat.

In het implementatieplan staat stapsgewijs welke acties men neemt
en wie daarbij betrokken moeten zijn. Organisaties kunnen zich tijdens het ontwerp en de implementatie laten ondersteunen door adviseurs. Zij dienen zich echter wel te realiseren dat het straks de
managers zelf zijn die gaan werken met de Balanced Scorecard en
niet de adviseur. Grote betrokkenheid van de directie en medewerkers is essentieel voor het slagen van zo'n project.
Grofweg bestaat een implementatieplan uit vijf stappen, waarvan
de voortgang continu moet worden gecommuniceerd naar de organisatie. Figuur 11 laat deze stappen zien.
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Figuur

11.

Succesfactoren van een geslaagde Balanced Scorecard implementatie

Implementatieplan

De doorlooptijd van deze stappen is sterk afhankelijk van een aantal factoren:
^ het aantal Balanced Scorecards dat men wil ontwerpen;
^ de beschikbaarheid en kwaliteit van systemen en brondata;
^ de beschikbaarheid van eigen medewerkers om te participeren
in dit project;
^ de gekozen IT-oplossing;
^ de aanwezige kennis over de Balanced Scorecard.
Een aantal stappen kan men versneld nemen zonder dat er noemenswaardige kwaliteitsverliezen optreden. Zo zijn er technieken
ontwikkeld om de doorlooptijd van de eerste twee stappen te minimaliseren tot enkele dagen (intensieve sessies onder begeleiding
van facilitatoren). Daarnaast zijn er rapportagetools in de markt
die geen grote tijd- en geld investering meer vergen. Maar de laatste
stap, het `tussen de oren krijgen' van de essentie van het werken
met de Balanced Scorecard, is een stap waarvoor een tijdsinvestering onontbeerlijk is! Maak daarom een realistische planning met
voldoende aandacht voor `de zachte kant'. Anders heeft u technisch
gezien een mooie Balanced Scorecard, maar als er niets verandert
aan uw manier van managen, is slechts de lay-out van uw belangrijkste managementrapportage veranderd. Reken op een implementatietermijn, afhankelijk van bovengenoemde voorwaarden,
van minimaal drie maanden.

4

Trends

In Nederland zien wij op dit moment enkele trends verschijnen als
het gaat om het werken met de Balanced Scorecard. De eerste is de
zoektocht naar mogelijkheden om de Balanced Scorecard te koppelen aan kwaliteitsmanagement (met name INK/EFQM/ISO).
Daarnaast zien wij de wens ontstaan om de Balanced Scorecard
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door te vertalen naar individueel niveau om zodoende met de Balanced Scorecard ook de ontwikkeling van de medewerkers te kunnen meten en sturen. De laatste trend die wij behandelen zijn de
ontwikkelingen op IT-gebied, met name business intelligence.
4.1 Relatie tussen kwaliteitsmanagement en
de Balanced Scorecard

Een Nederlandse dienstverlener in de toerisme sector werkt succesvol met een integraal besturingssysteem gebaseerd op het
INK-model en de Balanced Scorecard. Dit model, dat in de gehele organisatie wordt ingevoerd, gaat ervan uit dat een manager
stuurt op zes essentie«le segmenten: inzicht in klanten, betrokken
medewerkers, soepele processen, continu verbeteren, nieuwe
technologie en gezonde ¢nancie«n. In deze segmenten zijn duidelijk de vier perspectieven van de Balanced Scorecard te herkennen (¢nancie«n, klanten, processen, medewerkers), aangevuld
met aandachtsgebieden uit het INK-model (continu verbeteren,
nieuwe technologie, processen). Voor ieder van deze segmenten
zijn bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen opgesteld die vervolgens
zijn vertaald naar indicatoren. Maandelijks worden er rapportages gemaakt en besproken die de scores weergeven op de indicatoren. Zodoende stuurt men door middel van een rapportage
op het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen ën op het continu
verbeteren van de kwaliteit. Voordelen van een dergelijke combinatie zijn enerzijds een helder en op maat gesneden besturingsmodel dat voor iedereen begrijpbaar is en makkelijk
communiceerbaar is. Daarnaast ook het borgen van de permanente bewaking van de kwaliteitsverbeteringen.
De wens naar een koppeling tussen kwaliteitsmanagement en de
Balanced Scorecard is begrijpelijk. Beide concepten werken immers
met indicatoren waarmee je de realisatie van vooraf gestelde doelstellingen wilt monitoren. Verschil is echter dat met de Balanced
Scorecard de voortgang in de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen wordt gemeten, wat in principe breder is dan de kwaliteitsdoelstellingen die door het INK-model worden gemanaged. Hierbij
merken wij op dat kwaliteitsinstellingen als INK en ISO steeds
meer de gehele organisatie in hun scope betrekken, inclusief het management en steeds nadrukkelijker de koppeling leggen naar de bedrijfsdoelstellingen.
In het algemeen is het niet noodzakelijk om kwaliteitsmanagement
te integreren met de Balanced Scorecard. Het is veel meer van belang dat een organisatie kiest voor een besturingsmodel dat het
best past bij de aard van de organisatie.

4.2 De individuele Balanced Scorecard

Het werken met indicatoren brengt onherroepelijk een be|« nvloeding
van gedrag met zich mee. En dat is ook de bedoeling. Daarom is
de keuze van indicatoren zeer bepalend voor het succes van de Balanced Scorecard. Maar wat als er verkeerde indicatoren gekozen
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worden? Dan wordt een e¡ect bereikt dat tegengesteld is aan het gewenste e¡ect. Onderstaand voorbeeld geeft hiervan een illustratie.
Een Nederlandse vakbond besluit om de Balanced Scorecard te
introduceren bij alle operationele afdelingen, waaronder ook Juridische Zaken. In de Balanced Scorecard van Juridische Zaken
neemt zij als indicator onder meer het percentage gewonnen
rechtszaken op. Op het eerste gezicht een valide indicator, omdat
het de realisatie van een van de doelstellingen (optimale juridische dienstverlening aan leden) lijkt te meten. De juristen is er
na invoering van deze indicator alles aan gelegen om de score
op deze indicator zo hoog mogelijk te krijgen. Ook dit is wat de
ondernemingsleiding wenst te bereiken, want dit betekent dat er
verhoudingsgewijs meer rechtszaken gewonnen worden voor de
leden. Na verloop van tijd wordt echter duidelijk dat de juristen
deze score maximaliseren door geen rechtszaken meer aan te
gaan waarvan zij niet zeker weten of deze worden gewonnen.
Dit risicomijdend gedrag is niet bevorderlijk voor het realiseren
van de doelstelling, want zo worden de leden niet optimaal bediend. Maar uit de rapportages blijkt dat de score op deze indicator wel stijgt!
Dergelijke praktijkvoorbeelden zijn er legio. Werken met indicatoren, waarop men uiteindelijk wordt beoordeeld en beloond, betekent gedragsbe|« nvloeding. Daarom is het van belang dat, indien de
directie haar medewerkers wenst te beoordelen en belonen op basis
van de (individuele) prestaties, men nadenkt over het gewenste en
verwachtte e¡ect hiervan.
Veel bedrijven hebben de individuele beoordeling en beloning gekoppeld aan de scores uit de Balanced Scorecard van de afdeling
waaraan de betre¡ende manager leiding geeft. Op zich een prima
start, maar de afdelings Balanced Scorecard dekt niet het gehele
werkterrein van de manager af. Zo staan er vaak geen indicatoren
in die iets zeggen over de persoonlijke ontwikkeling, de manier van
leiding geven of het voldoen aan de gestelde competenties voor die
functie. Deze drie laatstgenoemde aspecten zijn echter wel mede
bepalend voor het succes van het bedrijf. Om te voorkomen dat de
manager öf op slechts een deel van zijn prestaties wordt beoordeeld
en beloond öf dat er een Balanced Scorecard komt waarin zowel bedrijfsmatig als persoonlijke indicatoren vermeld staan kan er een
aparte Individuele Balanced Scorecard worden ontwikkeld. Hierin
staan deels dezelfde indicatoren als in de Balanced Scorecard van
de afdeling, maar deels ook andere indicatoren. Figuur 12 laat dit
zien. De overlap tussen afdelings Balanced Scorecard en individuele Balanced Scorecard wordt groter naarmate de manager hoger in
de organisatie zit.
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Figuur

12.
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Overlap tussen indicatoren

Vervolgens bestaat de mogelijkheid om aan de scores op de indicatoren in de individuele Balanced Scorecard een variabele beloning
te koppelen.
Om variabele beloning succesvol in te voeren gelden de volgende
randvoorwaarden1:
^ variabel beloningsbeleid dient onderdeel te zijn van een integraal personeelsbeleid dat is afgeleid van de organisatiestrategie. Er moet een helder beeld gevormd worden welke
doelstellingen men met het te voeren personeelsbeleid en beloningssysteem nastreeft;
^ het variabel beloningssysteem moet technisch, administratief en
qua regelgeving zo eenvoudig mogelijk van opzet zijn. Heldere
communicatie over het systeem met leidinggevenden en medewerkers is belangrijk;
^ het beoordelingssysteem met duidelijke beoordelingscriteria, op
grond waarvan variabele beloning wordt toegekend aan (groepen van) medewerkers, is de basis van de communicatie. Regelmatig tussentijds overleg tussen leidinggevende en medewerker
over de functie-uitoefening dient plaats te vinden. Daarnaast is
een adequate ondersteuning van de leidinggevende belangrijk.
Deze dient over vaardigheden te beschikken om medewerkers
te beoordelen en het beloningssysteem goed toe te passen.
Kort samengevat gelden dezelfde criteria voor een individuele Balanced Scorecard als voor een bedrijfs Balanced Scorecard; de inhoud moet zijn afgeleid van de bedrijfsdoelstellingen (en van het
functie- en/of competentiepro¢el), houd het eenvoudig, begrijpbaar

1

Onderzoek KPMG Consulting `Prestatiebeloning gewogen', februari 2002.
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en communiceerbaar en zet de monitoring ervan goed op. Dus ook
de individuele Balanced Scorecard is geen doel op zich, maar een
manier van werken die goed toegepast zeker waardevol is!
4.3 Business intelligence

In de praktijk zien wij dat bedrijven steeds vaker de implementatie
van een Balanced Scorecard aangrijpen om hun IT-landschap
structureel te verbeteren. Vooral bij bedrijven waarbij het IT-landschap gefragmenteerd is (zoals stand-alone toepassingen, niet-ge|« ntegreerde transactiesystemen, verschillende grootboekstelsels) is
het gebruik van business intelligence (BI) oplossingen een logische
stap voorwaarts. Immers hoe complexer de onderliggende IT-architectuur, hoe groter de noodzaak tot structurele IT-oplossingen. BI
behelst meer dan het presenteren van informatie en dwingt managers na te denken over:
^ wijze van ontsluiten van data uit meerdere bronsystemen (bijvoorbeeld handmatig of volledig geautomatiseerd);
^ berekeningsslagen en manipuleren van data (bijvoorbeeld kostentoerekening);
^ opslag en beheer van data (bijvoorbeeld bewaren van historie);
^ mate van simulatie- en analysemogelijkheden (bijvoorbeeld
drill-down mogelijkheden of what-if-analyses);
^ presentatie van informatie (bijvoorbeeld rapportage via intranet).
BI is op zichzelf gëën IT-tool, maar een architectuur: het refereert
aan de technische wijze waarop data uit verschillende bronnen op
een e¡ectieve ën economische manier wordt omgevormd tot informatie waarmee de manager beslissingen kan nemen. Het legt daarmee een stevige basis voor gebruik van functionaliteiten, die verder
reiken dan alleen de Balanced Scorecard. Figuur 13 geeft een overzicht.

Figuur

13.

Functionaliteiten binnen een business intelligence

Organisaties die besluiten een BI-oplossing te implementeren, leggen zich vast aan een langetermijnproject. Het is daarin essentieel
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om een duidelijke visie te hebben over de aansturing van en de
werkwijze binnen de organisatie. Een BI-oplossing is weliswaar
een technische oplossing, maar het is volledig volgend aan de manier van werken binnen de organisatie.
Onze ervaring is dan ook dat organisaties zulke trajecten vanuit een
breed denkkader moeten opzetten (`think big'), waarmee men in beheersbare stukken (`act small') snel zichtbaar resultaat kan boeken
(deliver quickly!').

5

Conclusies

Reden waarom de Balanced Scorecard wereldwijd succesvol wordt
toegepast in verschillende branches en door zeer uiteenlopende bedrijven ligt in het feit dat de Balanced Scorecard zich richt op iets
dat iedere organisatie heeft en doet: strategische doelstellingen en
het sturen op het realiseren van deze doelstellingen.
Toch is de implementatie van de Balanced Scorecard zeker niet altijd een succes. Een van de redenen hiervoor is dat de Balanced Scorecard te vaak wordt gezien als een managementrapportage en niet
als een speci¢eke manier van werken waarbij de rapportage slechts
een hulpmiddel is. Een andere reden is dat managers te vaak uitgaan van de Balanced Scorecard zoals deze in de theorie is beschreven. Dit is een prima uitgangspunt, maar de aanpassing van de
Balanced Scorecard aan de speci¢eke kenmerken van uw organisatie is essentieel. Dus zorg ervoor dat de inhoud herkenbaar is voor
de mensen die ermee moeten werken, dat uw managementagenda
voor het komende jaar hiermee wordt ondersteund en dat er een focus inzit op die activiteiten die uw prioriteit hebben. Ook zien wij
steeds vaker dat bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement aan de Balanced Scorecard wordt gekoppeld, een extra (vijfde) perspectief wordt
toegevoegd aan de Balanced Scorecard of dat men door middel
van individuele Balanced Scorecards de ontwikkeling en het gedrag
van medewerkers gaat sturen. Initiatieven die wij toejuichen omdat
deze het gebruik en de herkenbaarheid van de Balanced Scorecard
doen toenemen.
De praktijk leert ons dat succesvolle implementaties vier aandachtsgebieden kennen:
^ operationaliseren van de strategische doelstellingen;
^ inbedden in de planning- en controlcyclus;
^ realiseren van de ondersteuning met IT-tools;
^ besturing en organisatie.
Afhankelijk van de situatie van de organisatie kan er een accent komen te liggen op een of meer gebieden. Echter, het gebied van besturing en organisatie blijkt steeds weer de werkelijke kritieke
succesfactor te zijn voor Balanced Scorecard implementaties. Be-
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denk dat u alleen optimaal rendement uit de Balanced Scorecard
haalt als u als leidinggevende het juiste voorbeeldgedrag vertoont.
Gebruik de Balanced Scorecard dus niet als controlemiddel, maar
spreek mensen aan op resultaten en vraag op een constructieve manier door naar mogelijke oorzaken van afwijkingen. Op deze manier wordt de Balanced Scorecard onderdeel van het dagelijks
werk binnen uw organisatie.

6
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