Continu verbeteren
met KPI’s
Maak verbeteringen meetbaar
Prestatie-indicatoren kun je inzetten bij het verbeteren van processen. Je stelt vooraf vast wat het
doel is en vervolgens meet je eenvoudig de prestaties van een proces. Hoe dat werkt kun je hier
verder lezen.

Wat betekent KPI?
Officieel staat KPI voor Key Performance Indicator en wordt gebruikt bij performance- of
verbetermanagement. Voor verbetering wordt er gebruik gemaakt van KPI’s: cijfermatige
doelstellingen die gekoppeld zijn aan een strategie.
Voorbeeld bedrijfsstrategie & KPI. Om bij een bedrijf aan een grotere vraag te kunnen voldoen
moeten er jaarlijks meer projecten worden uitgevoerd (strategie). Door efficiënter te gaan
werken wil men daarom de doorlooptijd van projecten verkorten (doel). Vastgesteld wordt dat
alle projecten 5% sneller moeten worden uitgevoerd (KPI).

Een KPI is
•
•
•
•

een meetbaar doel;
een cijfer waarmee je prestaties kunt analyseren en verbeteren;
gerelateerd aan een doel en strategie;
acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Ook voor kwaliteitsverbeteringen
KPI’s kun je ook goed inzetten voor verbeteringen binnen kwaliteitsmanagement. Ik noem het dan
een KwaliteitsPrestatie Indicator of simpelweg een Prestatie Indicator (PI). De methodiek is
hetzelfde: Je maakt verbeteringen meetbaar en concreet.
Voorbeeld KPI's voor het verbeteren van de relatie met klanten. Minimum cijfer voor
klanttevredenheid: 8. Maximale tijd voor het reageren op klachten: 24 uur. Naar volle
tevredenheid opgeloste klachten: 95%.
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Een KPI komt voort uit een doelstelling
KPI’s komen niet uit de lucht vallen en verzin je niet zomaar. Ze hebben een relatie met een
strategie of een hoger doel. Ze zijn gebaseerd op iets dat je wilt bereiken. Dit kunnen zijn:
kwaliteitsstrategie | doelstelling | kernwaarde | norm (ISO 9001)
Voorbeeld KPI's voor kwaliteitsverbetering binnen ISO 9001. Minimum aantal jaarlijkse
meldingen van afwijkingen: 30. (Je wilt tenslotte dat er officieel gemeld zodat ervan kan worden
geleerd). Minimum aantal jaarlijks doorgevoerde verbeteringen: 10.

Zet een KPI om in actie
Met alleen het vaststellen van een KPI ben je er niet. Nog belangrijker is: Hoe ga je deze prestatie
bereiken? Wat ga je doen om dit waar te maken? Door het vaststellen van acties zorg je ervoor dat
de KPI echt wordt gerealiseerd.
Voorbeeld KPI voor het verbeteren van processen. Minimum aantal projectevaluaties per
jaar: 10. Maximaal foutpercentage: 3,5 %.
De opvolging is nog belangrijker dan het cijfer zelf. Wat ga je doen om daadwerkelijk 10 keer de
evaluatie te houden? En wat doe je met de leermomenten?
Hoe ga je ervoor zorgen dat het foutenpercentage niet boven de 3,5% komt?

Houd het simpel
Bij teveel KPI’s bestaat de kans dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Houd het liever op
een beperkt aantal en zie welke resultaten dit oplevert.

Praktijk
Bij ISO+ nemen we de vastgestelde prestaties op het Jaarschema op. Hierop houd je per kwartaal
de voortgang bij. Zo heb je altijd een compleet overzicht van de ISO 9001 activiteiten én prestaties.
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