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welke mate ze daarin slagen. Zodoende kunnen ze realiseren, hetgeen ze
ambiëren en de weg daar naartoe ook duurzaam beheren.
Dit raamwerk toont aan dat het varen op een woelige zee met behulp van de
juiste, meest pertinente navigatie-instrumenten, zelfs in het donker, een
haalbare kaart is. Op de vooravond van de informatie-democratie, komt dit
raamwerk dan ook op een sleutelmoment. Het is mijn overtuiging dat het
beste van Performance Management nog moet komen, ter meerdere glorie
van onze Vlaamse economie, onze Vlaamse overheid en bijgevolg onze
Vlaamse samenleving. Op die manier moet ook de Vlaamse Gemeenschap op korte termijn kunnen slagen in haar ambitie om tot een van de
meest welvarende Europese regio’s uit te groeien. Het is mijn aanvoelen
dat Performance Management daarbij een belangrijke rol kan en zal vervullen. De lat is gelegd, de methodiek is beschikbaar, de implementatie kan
daadwerkelijk beginnen.
Vlaams minister-president, Kris Peeters
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Een boek schrijven doe je niet alleen, een boek over Performance Management (PM) nog minder. Graag betuigen we onze dank aan alle studenten en alumni van het CPM/BI-programma van de EHSAL Management
School. Zij vormen een uniek doelpubliek dat proefkonijn heeft gespeeld
voor menig nieuw concept. Zonder het zelf te beseffen hebben de studenten heel wat bijgestuurd, aangevuld en verfijnd. Hun eindresultaten
gaven een bijzonder goed beeld van de huidige status van CPM binnen de
diverse organisaties.
De docenten van het CPM-programma van de EHSAL Management School
willen we ook bedanken voor hun zeer gewaardeerde inbreng in domeinen die niet echt onze specialiteit waren. Een aantal hoofdstukken is dan
ook gebaseerd op syllabi van cursussen van onder andere Koen Daems
(Microsoft) over ETL, Bert Wustenberghs (Keyrus) over data warehousing
en Koen Knapen (SAS Belux) over analytische intelligentie. Dankzij hun
medewerking kon dit boek slagen in zijn opzet om een holistisch beeld te
schetsen van Performance Management.
Om te kunnen beschikken over een veelzeggende lakmoesproef omtrent
de relevantie van de aangesneden onderwerpen en om te beschikken over
eerstelijnsondersteuning bij het beschrijven van de voornaamste functionaliteiten, hebben we besloten om een aantal toonaangevende marktspelers aan te spreken. Graag bedanken we dan ook onze sponsors: SAS Institute, Oracle, Keyrus en Iuxta Executive Search & Selection. Ze maken
een belangrijk deel uit van de volledige PM-markt door als leverancier van
respectievelijk state-of-the-art Business Intelligence en analytische software,
state-of-the-art financiële plannings- en consolidatiesoftware, state-of-theart PM-consultancy en aansluitend implementatie en tot slot state-of-the-art
PM-rekruteringsdienstverlening aan te bieden. Graag bedanken we PierreLouis Guiraud, Baudoin Vaes, Mario Poncin, Luc Tollet en Patrick Xhonneux van SAS Belux, Gary Cokins van SAS USA, Diane Wuyckens van
Oracle, Frank Rossaert, Anja Huysmans en Christophe Severs van Keyrus,
Dirk Mertens van Iuxta Executive Search & Selection.
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Voor een aantal hoofdstukken hebben we een beroep kunnen doen op de
bereidwillige medewerking van vrienden. Eerst en vooral hebben we de
getuigenissen en inbreng van een aantal vooruitstrevende bedrijven, zoals
Bertrand Loumaye van Delhaize, Bart Cornu en Henk Storms van BMW
Group Belux, Jo Bury en Lieve Ongena (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), Christophe Severs (Keyrus) voor het VIB, Hans Van Gestel (PriceWaterhouseCooper). Gary Cokins (SAS Institute) gaf ons heetvandenaald
inzichten in Performance Management binnen SAS. Mario Poncin bracht
ons meer bij over Oracle plannings- en consolidatiesoftware en -tools, Bart
Desmedt (VLEKHO) leverde een bijdrage over break-evenanalyses. De
Vlaams minister-president Kris Peeters werd bereid gevonden om het boeiende voorwoord voor dit boek te schrijven, waarvoor dank.
Andere partners in dit project zijn te vinden onder de medewerkers van
organisaties die een heuse steun voor ons betekenden. Speciale dank gaat
dan ook uit naar Jo Van den Bossche, Caroline Deneuter, Liesbeth Vancuyck, Veerle Van Heghe, Raymonde Wauters van de EHSAL Management
School en naar de mensen van Kinepolis, Joost Bert, Bart Claeys, Florent
Gijbels, Marc Verhofstede, Myriam Dassonville en Harry Leboeuf.
Speciale dank aan John Huvaere die reeds jarenlang in dit project heeft
geloofd en het ook sinds jaar en dag heeft gesteund.
Vijf mensen hebben het boek van achteren naar voren doorgenomen en
uiterst nuttige aanbevelingen geformuleerd. Stijn Vermeulen (element61,
België), Wouter De Stecker (Procter & Gamble, Global Business Services,
België), Ilse Bracke (Katholieke Hogeschool Mechelen, België), Rien Hamers (Fontys Hogeschool Eindhoven, Nederland) en Peter Geelen (CPM
Partners, Nederland) hebben dit in alle ernst voor ons gedaan, waarvoor
bijzondere dank.
Een manuscript schrijven is één zaak, een boek in de hand en in de winkelrekken krijgen is nog een flinke stap verder. We willen tot slot dan ook
Hilde Vanmechelen, Margot Bollen en Peter Saerens van LannooCampus
hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons hadden en voor hun
cruciale inbreng in de volledige realisatie van dit boek. Jurgen Leemans
nam de vormgeving voor zijn rekening.
Als afsluiter van een omvangrijke lijst onmisbare personen bedanken we
nog heel uitdrukkelijk Trui, Juul en Siel, Karlien en Seppe. Zij waren het
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die het moesten stellen met heel wat minder aandacht dan ze verdienen.
We zijn jullie eeuwig dankbaar voor jullie geduld en tolerantie en het besef
dat dit boek voor ons een drang was die simpelweg van ons afgeschreven
diende te worden.
Herzele,
Diepenbeek,
Dries Van Nieuwenhuyse
Dave Vanhoudt
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Inleiding

Het besturen van een vliegdekschip is verre van een sinecure. Getuige
daarvan is het volgende gesprek tussen Amerikanen en Canadezen.

This is an ACTUAL radio conversation of a US naval ship with Canadian
Authorities.
Radio conversation released by the U.S. Chief of Naval Operations
10-10-1995.
Americans:
Please divert your course 15 degrees to the North to avoid a collision.
Canadians:
Recommend you divert YOUR course 15 degrees to the South to avoid
a collision.
Americans:
This is the Captain of a US Navy ship. I say again, divert YOUR course.
Canadians:
No, I say again, you divert YOUR course.
Americans:
THIS IS THE AIRCRAFT CARRIER USS LINCOLN. THE SECOND LARGEST
SHIP IN THE UNITED STATES ATLANTIC FLEET. WE ARE ACCOMPANIED
BY THREE DESTROYERS, THREE CRUISERS AND NUMEROUS SUPPORT
VESSELS. I DEMAND THAT YOU CHANGE YOUR COURSE 15 DEGREES
NORTH, THAT’S ONE FIVE DEGREES NORTH, OR COUNTER MEASURES
WILL BE TAKEN TO ENSURE THE SAFETY OF THIS SHIP.
Canadians:
This is a lighthouse. Your call.

Zelfs met alle mogelijke technologische ondersteuning kunnen signalen
toch nog anders geïnterpreteerd worden dan bedoeld. Uitgezonden boodschappen mogen nog zo goed bedoeld zijn, toch kunnen ze soms verkeerd
ontvangen worden. Met de beleidsondersteuning van bedrijven en nonprofit-organisaties is het net zo. Ogenschijnlijk goede beslissingen kunnen
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soms, mits een beter zicht op de context, bij nader inzien verkeerde beslissingen zijn. Om een schip veilig naar een vooraf vastgelegde eindbestemming te loodsen, is er behoefte aan meetpunten die de huidige gang van
zaken duidelijk weerspiegelen en aangeven wat er op de weg nog zal of
zou kunnen gebeuren. Omgaan met de onzekerheden van de toekomst,
gebruikmakend van het verleden, dat is waar Performance Management over
gaat. Vroeger volstond het om te weten hoe we het gedaan hebben in de
voorbije periode. Nu kijken we meer naar hoe we het momenteel doen, wat
we zouden moeten doen en dan ook nog waarom, hetgeen alleen mogelijk
is via Performance Management.
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O r g a n i s at i e va n d i t b o e k

Performance Management kan gezien worden als de verzameling van processen, methoden, toepassingen en technologieën die een organisatie
gebruikt om haar prestaties op te volgen, te beheren en te sturen. Het
huwelijk dus, tussen strategische en financiële intelligentie, Business Intelligence en analytische intelligentie. Performance Management heeft als doel
de besluitvaardigheid te ondersteunen en te verbeteren. Daarom streeft
men naar zowel een overzicht van als een inzicht in de bedrijfsprestaties
over departementen en activiteiten heen. Voorts maakt PM werk van een
link tussen de ondernemingsstrategie en de uitvoering ervan. Zo vereenvoudigt Performance Management aanzienlijk het proces om de strategie
van de organisatie daadwerkelijk in de praktijk om te zetten. Performance
Management stelt dan ook op die manier een organisatie in staat om het
verleden, het heden en de toekomst beter te begrijpen én om van daaruit
de ondernemingsresultaten te verbeteren.
Dit boek heeft als doelstelling klaarheid te scheppen in een aantal termen
en definities die eigen zijn aan de wereld van kwantitatieve beleidsondersteuning. Hier zal zowel aandacht besteed worden aan de inhoudelijke
businesszaken als aan de infrastructuur en interne processen die gebruikt
worden om tot deze beleidsondersteuning te komen. Cruciaal in dit boek
zijn de samenhang der dingen en de manier waarop een aantal onderdelen
van Performance Management in staat is andere onderdelen bij te staan in
de diverse taken. Op die manier bewerkstelligt PM een kruisbestuiving
tussen verschillende disciplines en afdelingen.
Figuur 0.0.1 illustreert de opbouw van het boek als een Golden Compass.
De juiste richting kan bepaald worden door de combinatie van een aantal
disciplines door middel van het interne raderwerk. Het heden wordt verbonden met het verleden en de toekomst.
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Figuur 0.0.1 Organisatie van het boek door middel van het Golden Compass
dat het heden verbindt met de toekomst via de diverse componenten van Performance Management

Deel I van het boek geeft een overzicht van de frustraties en uitdagingen
die momenteel voorkomen bij het top- en middenmanagement en de wijze
waarop via Performance Management hierop een antwoord kan worden gegeven. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van tal van frustraties en uitdagingen
die gepaard gaan met de overvloed aan systemen en informatiebronnen
in de meeste van onze bedrijven en organisaties. Deze uitdagingen duiden het belang aan van een gestructureerde en gestandaardiseerde aanpak

Organisatie van dit boek
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van beleidsvoorbereidende gegevensverwerking, -rapportering en -analyse.
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van een aantal modellen die in de literatuur
beschreven zijn om een geïntegreerde gegevensaanwending te verkrijgen
over verschillende departementen en functies heen. Vervolgens presenteren we ons eigen model voor Performance Management dat een aanzienlijke
uitbreiding hierop is en een bundeling vormt van strategische intelligentie,
financiële intelligentie, Business Intelligence en analytische intelligentie. De
componenten van dit raamwerk zullen vervolgens toegelicht worden in de
volgende hoofdstukken.
Deel II van het boek behandelt het belang van strategische intelligentie. In
Hoofdstuk 3 bekijken we wat strategie is en hoe strategie geformuleerd kan
worden. We besteden speciale aandacht aan de manier waarop een aantal
PM-tools ons hierbij kan helpen door een duidelijker beeld te leveren van
hoe de organisatie zich differentieert ten opzichte van haar concurrenten.
Deel III van het boek belicht de financiële intelligentie. Hoofdstuk 4, over
planning en budgettering, bekijkt hoe we onze strategie kunnen concretiseren en kwantificeren. Tijdens het proces van de strategische planning delen
we onze strategie op in deelfacetten van onze bedrijfsvoering. Deze delen van
het geheel worden vervolgens in budgetten gegoten die ons in staat stellen
om krijtlijnen te trekken van de toekomstige performantie van ons bedrijf of
organisatie. Dit hoofdstuk helpt ons om naar de toekomst te kijken.
Deel IV gaat dieper in op Business Intelligence. De volgende drie hoofdstukken laten ons toe om het heden op te volgen en te zien in welke mate de
uitgezette krijtlijnen daadwerkelijk gevolgd worden. Is eenmaal de strategie goed onderbouwd en gekwantificeerd, dan kunnen we via een aantal
methoden controleren in welke mate we die strategie aan het realiseren
zijn. Hoofdstuk 5 besteedt uitvoerig aandacht aan het formuleren van de
strategie en het opstellen van een strategische kaart. De visualisatie van de
realisatie van deze strategie kan via de methode van de Balanced Scorecard
die uitvoerig aan bod komt. Belangrijk is ook de interactie die bestaat tussen het monitoringgebeuren en de analytische tools die later in het boek
toegelicht worden. Een aantal analytische technieken voor het bepalen van
de nodige en voldoende Key Performance Indicators (KPI’s) wordt hier ook
besproken. Wanneer de nodige meetinstrumenten ontwikkeld zijn, kunnen ze worden gevolgd. Dit kan via scorecards ofwel via dashboards. Hoofdstuk 6 illustreert het verschil tussen beide en in welke omstandigheden,
welke methode het meest waardevol is om cijfers weer te geven bij het

