
Door Fredo Schotanus

De Nederlandse Spoorwegen N.V.
(NS) bestaat uit een vijftal zelf-
standig opererende werkmaat-
schappijen. Om toch NS-brede
inkoopsamenwerking te kunnen
bereiken tussen deze werkmaat-
schappijen, is eind 2000 het Con-
cern Inkoop Comité (CIC) opge-
richt. Het CIC wordt hierbij
ondersteund door het Programma-
management Concern Inkoop
(PCI). Dit PCI verzorgt het voor-
bereidende en voorwaardenschep-
pende werk voor het CIC. Het CIC
werkt met de volgende van de
directie verkregen doelstellingen:

• Het mogelijk maken om sy-
nergievoordelen op inkoopgebied
te benutten.

• Faciliteren van de profes-
sionalisering van de inkoopfunc-
tie(s) binnen de NS.

Onderzoeksdoelstelling
Er is een analyse gemaakt van het
verschil tussen de huidige en ge-
wenste situatie binnen NS-con-
cerninkoop. De analyse vond
plaats in een NS businesscase en is
aan de hand van de CIC-doelstel-
lingen opgesteld. Uit de analyse
bleek dat het grootste verschil
was dat de prestaties van een ne-
gental concernbreed opererende
inkoopteams nauwelijks gemeten
werden. Hierdoor ontbraken bij-
sturingmogelijkheden. De vraag-
stelling waarmee dit ongewenste
verschil nader onderzocht is, luidt
als volgt: 

Hoe moeten meetsystemen er uit
komen te zien en geïmplemen-
teerd worden om bijsturing
mogelijk te maken voor
inkoopteams?

De onderzochte inkoop-teams zijn
verantwoordelijk voor het NS-
breed oppakken van risicovolle en
(financieel gezien) belangrijke
contracten voor de levering van
generieke goederen en diensten. 

De Balanced Scorecard
De meetsystemen voor de inkoop-
teams zijn ingericht met behulp
van de Balanced ScoreCard (BSC).
De BSC is een meetsysteem dat bij
uitstek geschikt is voor het ont-
wikkelen van een samenhangend
geheel van Kritieke SuccesFacto-
ren (KSF's). Deze samenhang
wordt mogelijk gemaakt doordat
KSF's opgesteld worden voor vier
verschillende perspectieven: 
1) Financieel perspectief
In hoe verre slagen de inkoop-
teams erin de haar gestelde doel-
en en taken te bereiken tegen zo
laag mogelijke kosten?
2) Klantperspectief
Zorgen de inkoopteams voor een
bevredigende invulling van de
wensen van de interne klant?
3) Intern procesperspectief
Hoe is het gesteld met de
kwaliteit van de interne processen
en leveranciers en hoe verloopt
de samenwerking met hen?
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Meten is weten en wat men meet is wat men krijgt. Ofwel, wat geme-
ten wordt, is waar aandacht aan geschonken wordt. Dit zijn veelge-
hoorde statements en zij geven het belang aan van het meten van
prestaties en van het meten van de juiste factoren. Hoe moet dit
meten in de praktijk worden gebracht? Aan de hand van een business-
case bij de inkoopfunctie van de Nederlandse Spoorwegen wordt het
opstellen van een Balanced Scorecard-meetsysteem nader toegelicht.

De Balanced Scorecard, 
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Figuur 1



in de totstandkoming van de BSC.
Gerealiseerd dient te worden dat
voor de betrokkenen de imple-
mentatie van het meetsysteem de
nodige gevolgen met zich mee-
brengt. Zo zal bepaald moeten
worden wie verantwoordelijk
wordt voor het opleveren van
meetresultaten van bepaalde PI's;
zal er gereageerd moeten worden
op meetresultaten die niet aan de
norm voldoen verder zullen nor-
men moeten worden opgesteld en
zullen normen in de loop der tijd
moeten worden bijgesteld. Kort-
om, het gebruik maken van de
BSC zal de nodige kosten met zich
meebrengen. 

Om het gebruik van de BSC te
structureren kan gebruik worden
gemaakt van de Plan-Do-Check-
Act-cyclus (PDCA-cyclus). Deze
cyclus begint met Check, gevolgd
door Act, Plan en Do waarna de
cyclus weer opnieuw begint.
• Check
De PI levert een signaal. Verloopt
het proces goed? Is de PI nog uit-
dagend en motiverend? Levert de
PI nog nieuwe informatie op? Is
verdere beheersing en verbetering
nog mogelijk en gewenst?
• Act
Als de PI 'op rood' staat, moet er
worden gezocht naar de achterlig-
gende problemen en oorzaken
hiervan. 'Rode' PI's veroorzaken
doorgaans een allergische reactie
bij het hogere management! Staat
de PI 'op groen', dan kan de aan-
dacht worden gericht op het zoek-
en naar nieuwe verbeteringsmoge-

4) Innovatieperspectief
Wordt er voldoende aandacht ge-
geven aan de ontwikkeling van
kennis en ervaring van de inkoop-
teamleden?

De theorie: het opstellen van
een Balanced Scorecard

Het opstellen van een BSC wordt
gedaan middels vier opeenvolgen-
de fasen.

Fase 1 in de theorie:
Doelstellingen bepalen
De eerste fase behelst het bepa-
len van de doelstellingen van de
inkoopfunctie. Deze inkoopdoel-
stellingen dienen afgeleid te zijn
van de ondernemingsdoelstel-
lingen. De uitkomsten van alle
volgende fasen moeten gerela-
teerd zijn aan de inkoopdoel-
stellingen.

Fase 2 in de theorie: 
Kritieke succesfactoren bepalen
Voor een inkoopfunctie is het niet
zinnig om alleen te meten en te
sturen aan de hand van bijvoor-
beeld marktprijsontwikkelingen,
omdat hier weinig tot geen in-
vloed op kan worden uitgeoefend. 
Allereerst wordt in de tweede
fase dan ook onderzocht 'welke
knoppen draaibaar zijn'. Er dient
nagegaan te worden welke facto-
ren beïnvloedbaar zijn voor de
verschillende perspectieven van
de BSC. Vervolgens kan dan be-
paald worden welke van deze
beïnvloedbare factoren de belang-
rijkste zijn deze worden de KSF's
genoemd. 

Ten slotte worden de onderlinge
relaties tussen de KSF's in een
oorzaak- en gevolgdiagram vast-
gesteld. Wanneer op een KSF
goed of juist slecht wordt gepres-
teerd kan met behulp van een
dergelijk schema worden
nagegaan.

Fase 3 in de theorie: 
Prestatie-indicatoren bepalen
De KSF's worden meetbaar ge-
maakt door deze uit te drukken in
Prestatie-Indicatoren (PI's). Een PI
is een meetpunt dat een goede
indicatie geeft van het succes of
falen van een KSF. PI's bestaan uit
scores met bijbehorende normen
en trends. Met behulp van een
instrument kan een PI uiteindelijk
worden gemeten. Dit houdt in dat
de wijze van meten, de meetfre-
quentie, rapportageafspraken en
rapportagevormgeving vast moe-
ten worden gesteld. 
Het zal voordat de implementatie
heeft plaatsgevonden niet voor
alle PI's mogelijk zijn al een norm
op te stellen. De betrokkenen
moeten vaak eerst enige ervaring
opdoen met de meetgegevens.
Beginnen met een beperkt aantal
en een relatief eenvoudige opzet
van de PI's is dan ook aan te
raden. 

Fase 4 in de theorie: 
Implementatie en gebruik
Om een goede implementatie te
bewerkstelligen is het - naast het
hebben van voldoende manage-
mentsupport - noodzakelijk dat
alle betrokkenen inbreng hebben
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van theorie naar praktijk



gens is per KSF nagegaan op welke
andere KSF's zij een relatief grote
invloed uitoefent. Uiteindelijk
volgt uit figuur 2 dat alle KSF's
direct of indirect van invloed zijn
op het integrale inkoopresultaat.
Fase 3 in de praktijk: 
Prestatie-indicatoren bepalen
De KSF's voor de inkoopteams zijn
meetbaar gemaakt met de PI's
zoals weergegeven in figuur 3.
Doordat de PI's sterk afhankelijk
zijn van de mogelijkheden van de
bedrijfsinformatiesystemen en van
de ontwikkelingsfase waarin de
eigen inkoopfunctie zich bevindt,
zijn de opgestelde PI's meer
bedrijfsspecifiek van aard dan de
KSF's. 

Doordat deze BSC toepasbaar is op
alle inkoopteams van de NS is de
omvang van de PI's groot. De
teams vertonen onderling grote
verschillen in in te kopen goede-
ren, inkoopomzet en assortiments-
grootte. Hierdoor verschillen ook
de te meten PI's per team. In de
praktijk wordt voor elk team
bepaald welke PI's uit de BSC van
figuur 3 gebruikt kunnen worden.
Per inkoopteam worden uiteinde-
lijk rond de tien tot vijftien PI's
gebruikt.

Fase 4 in de praktijk: 
Implementatie en gebruik
De BSC's worden maandelijks ge-
analyseerd door het inkoopteam
en het PCI middels de PDCA-
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lijkheden. Eventueel zullen
nieuwe PI's moeten worden opge-
steld of normen moeten worden
aangepast.
• Plan
Als de oorzaken van de problemen
of mogelijkheden voor verbetering
zijn bepaald, moet besloten wor-
den welke acties ondernomen
gaan worden. 
• Do
De gekozen acties worden uitge-
voerd.

De praktijk: de Balanced
Scorecard bij de NS

De BSC zoals deze bij de NS in ge-
bruik is gesteld, zal in de onder-
staande sub paragrafen besproken
worden.

Fase 1 in de praktijk:
Doelstellingen bepalen
De CIC-doelstellingen zijn als
doelstellingen gebruikt bij het op-
stellen van de BSC. De doelstel-
lingen speelden tijdens alle fasen
voor het bepalen van de BSC een
belangrijke rol. Voornamelijk lag
deze rol bij het aantonen van het
belang van de BSC. De rol lag zo-
doende ook in het bereiken van
(management)support door de
CIC-doelstellingen steeds te rela-
teren aan de BSC.

Fase 2 in de praktijk: 
Kritieke succesfactoren bepalen
Voor elk van de perspectieven van
de BSC zijn KSF's bepaald voor de
inkoopteams:
• Integraal inkoopresultaat
Hoe groot is het verschil tussen de
inkoopopbrengsten en -kosten, re-
kening houdend met de Total Cost
of Ownership?
• Procestransparantie

Hoe transparant is het inkooppro-
ces voor de interne klant?
• Kwaliteit product/dienst
Wat is de kwaliteit van de gele-
verde producten/diensten?
• Beschikbaarheid product/dienst
Hoe is het gesteld met de beschik-
baarheid van de producten/dien-
sten?
• Inzet teamleden
In hoeverre zijn de teamleden
betrokken bij het commodity-
team en vertonen zij hier inzet
voor?
• Autonomie
In hoeverre beschikken de com-
modity-teams over voldoende
mandaat en managementsupport?
• Proceskwaliteit
Wat is de kwaliteit van het in-
koopproces?
• Leveranciersmanagement
Wat is de kwaliteit van het leve-
ranciersmanagement?
• Materiedeskundigheid

teamleden
In hoeverre beschikken de team-
leden over voldoende onderwerp-
en procesdeskundigheid?

De KSF's zijn generiek van aard en
zullen veelal toepasbaar zijn bij
verschillende inkooporganisaties.

Figuur 2 geeft de KSF's en hun
belangrijkste onderlinge relaties
weer. Deze relaties zijn bepaald
door allereerst de KSF's in te de-
len naar de vier verschillende
perspectieven van de BSC. Vervol-

Figuur 2
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cyclus. Het PCI rapporteert opval-
lende resultaten aan het CIC. Ze
achterhaalt met het inkoopteam
achterliggende problemen en
oorzaken hiervan. Gezamenlijk
worden corrigerende acties onder-
nomen. Doordat alle teams maan-
delijks een BSC aanleveren, houdt
het PCI steeds een actueel over-
all-beeld van de problemen en
successen van de verschillende
teams. Succesvolle methodes van
bepaalde teams kunnen zodoende
eenvoudiger gelokaliseerd en
overgenomen worden. De BSC-
rapportages kunnen maandelijks
op het NS-brede intranet ge-
plaatst worden. Op deze wijze
worden de PI's zichtbaar gemaakt
voor de interne klanten van de
inkoopteams.

Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van de
BSC ligt met name in het creëren
van bijsturingsmogelijkheden, het
geven van inzicht in geleverde

prestaties en het motiveren van
werknemers. De toegevoegde
waarde van goed inkopen kan met
de BSC beter aangetoond worden.
Bovendien kan de card gehan-
teerd worden als een
veranderings-managementtool. Op
deze wijze kan de NS een stap
dichter worden gebracht bij het
behalen van world-class
excellence op het inkoopvak-
gebied.
Ook het gedachtegoed omtrent de
BSC is van belang. Door rekening
te houden met meer perspectie-
ven dan alleen het financiële,
wordt niet alleen naar de korte,
maar ook naar de lange termijn
gekeken. Daarnaast wordt de
aandacht gevestigd op de Total
Cost of Ownership en op welke
factoren gefocust moet worden
om dit te bereiken middels de
KSF's en PI's. Immers, wat
gemeten wordt is waar aandacht
aan geschonken wordt!
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Figuur 3




