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INITIEEL
Op sommige afdelingen
worden KPI's vaak reac ef en
ad-hoc ingezet voor het
beheersen van ac viteiten.
Dit is de star ase voor de
organisa e. Alle basis-op-orde
indicatoren zijn bepaald en, zo
diep mogelijk in de organisa e
toegekend aan eigenaren.
Eigenaarschap is -binnen
management/direc ebenoemd en de IIP is als
procesbewaker in stelling
gebracht. Het func oneel
organogram is zichtbaar
gemaakt en vormt het voertuig
van de KPI's.

BEHEERST
Processen en ac viteiten
worden volgens beleid
gemanaged, afdelingen zijn in
staat om zelf KPI's op te
stellen, te gebruiken en te
herhalen. Elke KPI-eigenaar
gebruikt de PDCA cyclus om
oorzaak en verbetering vast te
leggen.
In deze fase is het sturen met
KPI's goed ingebed in alle lagen
van het management-overleg.
Eigenaren bewaken hun KPI's
en afwijkingen ten aanzien van
de gestelde doelen worden
met behulp van de PDCA-tool
verklaard en verbeterac es
worden SMART geformuleerd.
Het Dashboard vormt ook de
basis voor het bijhouden en
opslaan van alle verbeterac es
die voortvloeien uit de KPI's
die in het rood staan.
Aggrega e van
rapportagelijnen worden
ingericht naar direc es en
bestuur.

GEDEFINIEERD
Het KPI-dashboard wordt
organisa e breed gebruikt
volgens een
gestandaardiseerde en
proac eve benadering. Er
bestaat een inzicht met
betrekking tot eﬀect-KPI's en
proces-KPI's.
KPI-eigenaren zijn in staat om
plannen te formuleren in de
vorm van KPI's. Men is
proac ef in het inze en van
het Dashboard voor het
monitoren van afdelings/loca e doelen. De monitoring
van de Basis-indicatoren (BOO)
is een vanzelfsprekendheid. De
onderwijs-inspec e-scorekaart,
wordt ook gebruik bij
inspec ebezoek.
Direc es en bestuurder kunnen
de MaRapp-func e nu volledig
gebruiken. De Dashboardinforma e is nu op een
integraal niveau (strategie,
processen, resultaten en
innova ef vermogen).

VOORSPELBAAR
Er is beheersing op
organisa eniveau. De
opera onele werkelijkheid
wordt gemonitord en
aanpassingen om de strategie
te realiseren vinden plaats.
Interne en externe
benchmarking horen in deze
fase.
KPI's vormen al jd het
uitganspunt voor de
voortgangsrapportages,
trendanalyses en de
planningen in de toekomst.
De integraleinforma evoorziening is verder
geop maliseerd.
Het Dashboard en de
onderliggende Balanced
scorecard geven de direc es
en bestuurders een helder
overzicht en verbanden tussen
oorzaken en gevolgen.`
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OPTIMAAL
Er is sprake van een holis sche
benadering waarbij het PDCA
denken en handelen in het
DNA van de organisa e zit.
Het KPI-dashboard is zoveel
mogelijk geautoma seerd.
Dynamische aanpassingen op
basis van het lerend vermogen
van de organisa e vinden
plaats.
Het PDCA denken en
handelen vanuit de KPI-scores
is een vanzelfsprekendheid
voor alle leidinggevenden in
de organisa e. Elkaar
aanspreken op resultaten
vindt men normaal. Er heerst
een cultuur van 'hoe kunnen
we het samen beter doen'.
Waar mogelijk zijn alle
onderliggende bronsystemen
geautoma seerd en
gekoppeld aan het Dashboard.
Het Dashboard gee op alle
lagen van de organisa e; realme informa e, trendanalyses
van presta e in het verleden
en een planma ge
transforma e van de strategie
en organisa edoelstellingen.

