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prestatiemeting op de 
werkvloer van Grolsch: 
een participatieve aanpak
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v eel organisaties werken met prestatiemeetsystemen. Defini-
ering van prestatiemaatstaven maakt de organisatiestrategie 
concreet. Het niveau waarop doelstellingen voor bepaalde 

maatstaven worden gelegd, geeft prioriteiten weer. Vervolgens sti-
muleert informatie over daadwerkelijk gerealiseerde prestaties tot 
het nemen van acties voor verbetering en leren, en bijstelling van 
de doelstellingen en het meetsysteem zelf. 
In 2002 is Grolsch een samenwerking gestart met de Universiteit 
Twente om binnen Logistiek het prestatiemeetsysteem verder te 
ontwikkelen. In de afgelopen jaren is hieraan gewerkt. Kernpunten 
in de aanpak bij Grolsch zijn:

1. Geef  ruimte en ondersteuning aan medewerkers op de werk-
vloer om zelf  een ‘eigen’ wijze van prestatiemeting te ontwik-
kelen.

2. Laat hen KPIs bedenken en uitproberen.
3. Gebruik de bestaande informele prestatiemaatstaven en ook 

de vaak onderbenutte IT-mogelijkheden van SAP BW en 
Excel.

Prestatiemeetsystemen, vaak aangeduid als ‘balanced scorecards’, 
kunnen talloze uiteenlopende maatstaven bevatten, bijvoorbeeld 
met betrekking tot financiën, relaties met klanten, efficiency en 

prestatiemeting op de werkvloer van Grolsch: een participatieve aanpak

sinds 2002 is bij Grolsch 

een nieuwe aanpak voor 

prestatiemeting in ontwikkeling. 

Gestart is met de logistieke 

processen. het uitgangspunt 

is om prestatiemeting niet 

alleen te richten op het hogere 

management, maar om 

medewerkers op alle niveaus 

meer inzicht te laten krijgen in 

hun processen en prestaties, 

en om hen te stimuleren deze 

te verbeteren. oftewel, kritieke 

prestatie-indicatoren (kpIs) 

worden niet voor verantwoording, 

maar primair voor continue 

organisatieverbetering ingezet. 

dit artikel beschrijft in  

grote lijnen de ontwikkeling van 

de aanpak.

Celeste Wilderom, Tinka Stertefeld en 

Marc Wouters
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Medewerkers focussen op de gemeten 
prestatie om ‘geen gezeur van de baas 
te hebben’

kwaliteit van interne processen, of  verbetering en leervermogen 
van de organisatie. Niet alleen deze variëteit aan dimensies is be-
langrijk, maar ook een beter begrip van hun onderlinge afhanke-
lijkheden (bijvoorbeeld tussen voorraad en servicegraad) en afhan-
kelijkheden in de supply chain.

Prestatieverbetering via prestatiemeting?
In de meeste bedrijven zijn KPIs bedoeld voor het topmanage-
ment, als doorvertaling van de strategie. Vaak worden standaard 
KPIs gebruikt, zoals meegeleverd in warehouse-managementsy-
stemen, waarbij zonodig nieuwe KPIs worden ontwikkeld door 
consultants of  experts van de controlafdeling. Deze KPIs worden 
ingevoerd, blijven veelal onveranderd en vragen nauwelijks inspan-
ning van het zittende personeel. Een dergelijke aanpak is echter 
ontoereikend wanneer het doel is om met KPIs, van hoog tot laag 
in de organisatie, te werken aan prestatieverbetering:
• Als KPIs alleen beschikbaar zijn voor het topmanagement wor-

den mensen lager in de organisatie niet gestimuleerd en gehol-
pen om te verbeteren. KPIs verworden al snel tot een middel 
om verantwoording ‘naar boven’ af  te leggen. Medewerkers fo-
cussen louter op de gemeten prestatie, vooral met het doel ‘geen 
gezeur van de baas te hebben’ of  bonussen te scoren.

• Op verschillende organisatieniveaus bestaan verschillende in-
formatiebehoeften. Dichterbij operationele processen zijn stan-

daardindicatoren minder van toepassing; dus bieden ze vaak 
weinig inzicht aan medewerkers, en helpen en stimuleren hen 
niet om de eigen werkprocessen continu te verbeteren.

• Bij de ontwikkeling van indicatoren is een scheiding tussen ont-
werp- en invoeringsfase weinig effectief. Juist bij de invoering 
ontstaan nieuwe inzichten in bruikbaarheid en betrouwbaarheid 
van de ontworpen indicator. Door ontwerp en invoering in één 
hand, dichtbij de betrokken medewerkers zelf  te houden, kan 
de natuurlijke weerstand tegen KPIs gemakkelijker worden om-
gezet in verbeterenthousiasme.

Uitbreiding prestatiemeting
Grolsch heeft verschillende redenen om de prestatiemeting verder 
te ontwikkelen. Bij Grolsch zijn verbetering van de kwaliteit en 
efficiency voortdurende aandachtspunten; professionaliteit staat 
hoog in het vaandel. Het bedrijf  heeft bovendien zwaar geïnves-
teerd in een compleet nieuwe brouwerij, waarbij ook de strategie 
is aangescherpt, gericht op innovatie, kwaliteit en volumegroei. De 
nieuwe installaties en informatiesystemen van de nieuwe brouwerij 
maken kostenbesparingen mogelijk en het is cruciaal de besparin-
gen daadwerkelijk te realiseren. Om te meten of  deze doelen gere-
aliseerd worden, is dus een brede set prestatie-indicatoren vereist. 
Prestatiemeting wordt bedrijfsbreed ingevoerd, en het KPI-project 
bij Logistiek past hier uitstekend in, en loopt er zelfs op vooruit.

De KPI-aanpak bij Grolsch
Binnen Logistiek is bewust gekozen voor het ontwikkelen van een 
aanpak dat medewerkers op alle niveaus zélf  gebruiken om meer 

operatIons

Figuur 1. Voorbeeld van een aantal bij Grolsch Logistiek ontwikkelde prestatie-indicatoren
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inzicht te krijgen in hun processen en prestaties, en dat stimuleert 
om deze te verbeteren. Oftewel, KPIs voor procesverbetering, niet 
primair voor verantwoording. Het team vond het daarom belang-
rijk dat medewerkers zelf, in nauw overleg met managers, KPIs 
ontwikkelen en invoeren. Om nut te hebben, moeten KPIs naad-
loos aansluiten bij operationele werkzaamheden en processen van 
de werkvloer. Hoe is dit aangepakt? 

Voor een participatieve ontwikkeling van KPIs is de volgende lijn 
gevolgd:
1. Inventarisatie van bestaande, informele prestatie-indicatoren: 

indicatoren die niet officieel aan het managementteam worden 
gerapporteerd, maar die lager in de organisatie al wel worden 
bijgehouden.

2. Samenwerking met masterstudenten en twee onderzoekers van 
de Universiteit Twente. In ongeveer tien afstudeerprojecten is 
door studenten met zo’n 40 Grolsch-medewerkers actief  sa-
mengewerkt. Dit heeft een aantal voordelen: in het project zijn 
nieuwe ideeën over prestatiemeting meegenomen, studenten 
verzetten extra werk om het systeem verder te ontwikkelen en 
ze worden door medewerkers zelden als bedreiging gezien. 

3. Aansturing vanuit het managementteam. Een van de MT-le-
den is projectleider. Haar doel was KPIs vooral te laten ont-
wikkelen door medewerkers, en de voortgang daarvan regel-
matig in het team te bespreken. Zij werkte nauw samen met de 
onderzoekers, studenten én de controller van de afdeling, om 
te waarborgen dat KPIs ‘eigendom’ werden van alle betrok-
kenen.

4. Projecten opzetten om met medewerkers specifieke nieuwe 
KPIs te ontwikkelen. Dit omvat verschillende stappen, zoals: 

 a.  prestaties zo concreet mogelijk verwoorden en vertalen 
naar meetbare indicatoren; 

 b.  exact definiëren van elke indicator (welke productgroepen, 
periodes, toleranties, enz.); 

 c.  gegevens in IT-systemen zoeken om de gerealiseerde uit-
komsten efficiënt te kunnen meten; 

 d.  experimenteren met beschikbare gegevens, definities, pre-
sentatie, enzovoort totdat gebruikers (incl. controllers) de in-
dicator duidelijk, betrouwbaar en bruikbaar vinden.

5. Benutten van IT-mogelijkheden. De meeste KPIs van Grolsch 
Logistiek zijn gebaseerd op gegevens die vanuit SAP worden 
overgezet naar Excel. De juiste gegevens uit SAP worden ge-
selecteerd via de module Business Warehouse. 

6. Inpassing in de bedrijfsbrede ‘balanced scorecard’-aanpak. De 
belangrijkste KPIs staan in een tabel bij elkaar, ingedeeld in 
vier groepen, waarbij groen = beter dan de doelstelling; geel 
= 5% rond de doelstelling; rood = slechter dan de doelstelling 
(zie figuur 1).

   
KPI-resultaten Grolsch Logistiek
Wat hebben we met de aanpak bereikt? De meetsystematiek is 
sinds 2002 sterk uitgebreid. De vele metingen zijn betrouwbaar en 
valide, en worden (zonodig) continu aangepast. De scorecard van 
het businessteam Supply Chain (productie plus logistiek) omvat 
13 indicatoren. Verder hebben verschillende afdelingen scorecards 
in gebruik, zoals Inkoop, Fysieke Distributie en Material Manage-

prestatiemeting op de werkvloer van Grolsch: een participatieve aanpak

Grolsch Centraal Magazijn (CM) ontvangt de ver-

pakkingsmaterialen, zoals blikjes, dozen, plastic 

folie en nieuwe flesjes, en hanteert als KPis onder 

meer risicovoorraad verpakkingen, risicovoor-

raad biertechnische materialen, meer/minder 

spil en orderstiptheid leveranciers.

een van de voorraadbeheerders houdt de KPis 

maandelijks bij en rapporteert in het afdelings-

overleg en het Materials Managementoverleg. 

De grafieken van de KPis worden opgehangen 

binnen CM en de logistieke afdeling. Daarnaast 

worden gedetailleerde overzichten gebruikt 

voor overleg met bijvoorbeeld leveranciers, 

productieafdelingen, marketing, horeca en 

andere magazijnen, om te kijken hoe processen 

verbeterd kunnen worden. ‘Met de KPis kan ik 

aangeven wat de performance is bij andere afde-

lingen of leveranciers. Vroeger zag ik bijvoor-

beeld dat er van sommige materialen wel erg 

veel oude voorraad lag. als ik dat ging overleg-

gen kwamen er vragen als: “Hoeveel dan en wat 

ligt er precies?” Dat moest ik dan gaan uitzoeken. 

incidenteel analyseren kost veel meer tijd; nu is 

het voorwerk al gedaan. Door continu te meten 

is het beter bespreekbaar met mensen die er iets 

aan kunnen doen.’ 

‘als een maandrapportage door de financiële 

afdeling wordt voorgeschoteld en zij signaleren 

problemen, dan ga je je toch verdedigen. nu 

kijken we niet alleen hoe het komt, maar ook 

naar wat de gevolgen zijn en wat we eraan kun-

nen doen. Sommige KPis kunnen we als team 

zelf beïnvloeden, en sommige KPis gaan we 

met anderen bespreken, want de processen zijn 

transparant.’ Daarbij is het belangrijk dat iT het 

werken met KPis handig maakt. ‘KPis moeten wel 

een hulp zijn en geen onnodig werk veroorza-

ken.’

Voorbeeld: Grolsch Centraal Magazijn
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ment. Naast basisindicatoren worden aanvullende indicatoren 
(voor meer gedetailleerde informatie) en tijdelijke KPIs (zoals bij 
de introductie van een nieuwe fles) gehanteerd.

Met behulp van alle KPIs is de logistieke prestatie (efficiency, conti-
nue verbetercultuur) van Grolsch de laatste jaren verder verbeterd. 
KPIs hebben bijgedragen aan terugbrenging van risicovoorraden 
en verhoging van voorraadbetrouwbaarheid, bezettingsgraad van 
magazijnen en leverbetrouwbaarheid. Bovendien hebben mede-
werkers van hoog tot laag een positieve houding ontwikkeld tegen-
over prestatiemeting, zo blijkt uit meerdere enquêtes. 
De KPIs in de vorm van een balanced scorecard zijn ontwikkeld in 
een geleidelijk, improviserend en participatief  proces. Het proces 
is een zelfstandig leven gaan leiden, met de destijds doorontwik-
kelde indicatoren als dashboard. In de vier jaren waarin we het 
systeem ontwikkeld en verankerd hebben, zijn KPIs ontstaan die 
door medewerkers op alle niveaus worden gebruikt en die nauw 
aansluiten bij specifieke bedrijfsprocessen en dagelijkse werkzaam-
heden, waardoor ze voor medewerkers beïnvloedbaar zijn. Dit is 
bereikt door bestaande expertise te gebruiken, medewerkers in de-
tail bij de ontwikkeling te betrekken en samen relevante en betrouw-
bare indicatoren te ontwikkelen en in te voeren.

Conclusies
De participatieve aanpak heeft bij Grolsch geleid tot uitgebreide 
prestatiemeting bij logistiek, betrokkenheid en enthousiasme bij 
medewerkers, en ambitie en motivatie om op basis van prestatie-
feiten gerichter te werken aan een hoger doel: continue verbetering 
in het organiseren van de eigen werkomgeving. 
KPIs ontwikkeld door externe consultants lijken vooral handig 
voor managers om te sturen en controleren op hoofdlijnen. Bij 

Grolsch Logistiek heeft men, in nauwe samenwerking met de Uni-
versiteit Twente, de KPIs zelf  ontwikkeld. Managers die continue 
organisatieverbeteringen beogen, zullen medewerkers op alle orga-
nisatieniveaus moeten betrekken, te beginnen bij de ontwikkeling 
van prestatie-indicatoren. Alleen dan gaan KPIs echt ‘leven’: de 
KPIs sluiten aan op de dagelijkse praktijk, medewerkers krijgen 
beïnvloedingskansen én hun werkervaring en inzichten worden 
positief  gebruikt (zie figuur 2). Als mensen zich niet aangesproken 
voelen, worden KPIs reactief  en slechts ‘op papier’ gehanteerd. 
De KPI-aanpak bij Grolsch is vooral goed gaan lopen nadat afde-
lingen maandelijks de KPIs gingen bespreken en medewerkers ‘ei-
genaar’ werden van hun KPI- en verbeterproces. De participatieve 
aanpak heeft geleid tot echt geloof  in en passie voor KPIs en vele 
kleine en grote procesverbeteringen.

Prof.dr. C.P.M. Wilderom is hoogleraar Management en Gedrag binnen Organisa-
ties in de Private en Publieke Sector, universiteit Twente, faculteit Management 
en bestuur.
c.p.m.wilderom@utwente.nl
T. Stertefeld is Senior Project Manager bij Grolsch, en was voorheen lid van het 
Logistieke Team, nu Supply Team en de initiator en spil van het PMS-proces bin-
nen de afdeling Logistiek. Met dit project behoorde zij in 2008 tot de drie genomi-
neerden voor de titel ‘Logistiek Manager van het jaar 2008’.
tinka.stertefeld@grolsch.nl  
Prof.dr. M.J.F.  Wouters is hoogleraar Management accounting, universiteit 
Twente, faculteit Management & bestuur.
m.j.f.wouters@utwente.nl 

operatIons

›

in de online versie staan verwijzingen opgenomen naar praktische en weten-
schappelijke artikelen op dit terrein, en is een ander voorbeeld beschreven van 
onze aanpak bij grolsch binnen haar afdeling intern transport en Magazijnen.
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Randvoorwaarden en hulpmiddelen

• aansturing vanuit managementteam

• benutten iT- mogelijkheden

• inpassing in bedrijfsbrede balanced 

scorecard-aanpak

• Samenwerking met universiteit

Figuur 2. KPI-aanpak bij Grolsch
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medewerkers
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Meer valide operationele KPis


