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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, om hen te stimuleren deze te verbeteren. Oftewel, kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) wor-

den niet voor verantwoording, maar voor continue organisatieverbetering ingezet. Dit artikel beschrijft 

in grote lijnen de ontwikkeling van de aanpak.
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S inds 2002 is bij Grolsch een nieuwe aanpak in ontwikkeling voor pres-
tatiemeting. Er is begonnen bij de logistieke processen. 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, om hen te stimuleren deze te verbeteren. Kortom: 
Key Performance Indicators (KPI’s) niet voor verantwoording, maar voor conti-
nue organisatieverbetering. Kernpunten in deze aanpak zijn:
1. Geef  medewerkers op de werkvloer ruimte en assistentie om bezig te 

gaan met het ontwikkelen van hun ‘eigen wijze’ van prestatiemeting. 
2. Laat hen KPI’s bedenken en ‘uitproberen’. 
3.	Exploiteer	de	vaak	al	bestaande	(informele)	prestatiemeting	en	flexibele	

IT-mogelijkheden (zoals SAP BW en Excel). 

Deze aanpak heeft bij Grolsch geleid tot uitgebreide prestatiemeting bij lo-
gistiek, betrokkenheid en enthousiasme bij vele medewerkers, en ambitie en 
motivatie om op basis van prestatiefeiten gerichter te werken aan een hoger 
doel: continue verbetering van het organiseren van de eigen werkomgeving. 
We illustreren resultaten met voorbeelden van twee logistieke Grolsch-
teams.

Prestatieverbetering via prestatiemetingen? 
Veel	bedrijven	en	non-profits	zijn	bezig	om	een	uitvoeriger	systeem	van	
prestatiemeting	op	te	zetten.	De	definities	van	prestatiemaatstaven	maken	
de organisatiestrategie concreet. En het niveau waarop de doelstellingen 
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voor bepaalde maatstaven worden gelegd, geeft weer wat de prioriteiten 
zijn. Vervolgens komt er informatie los over de daadwerkelijk gerealiseerde 
prestaties. Dit stimuleert het ondernemen van acties om te verbeteren en 
te	leren	en	ook	om	de	doelstellingen	en	het	meetsysteem	als	zodanig	aan	te	
passen.	Toch	blijft	de	invoering	van	prestatiemeetsystemen	lastig.	Dergelijke	
projecten	mislukken	vaak	(Melnyk	et	al.,	2004;	Neely	et	al.,	2000):	meten is … 
alleen maar meten! 

In dit artikel bespreken we een aanpak voor het ontwikkelen van een presta-
tiemeetsysteem,	gebaseerd	op	de	ervaringen	van	Grolsch.	De	samenwerking	
hiertoe met de Universiteit Twente is gestart in 2002. De afgelopen jaren 
hebben twee onderzoekers met ongeveer tien van hun masterstudenten en 
een veertigtal medewerkers van Grolsch samengewerkt om in Logistiek het 
prestatiemeetsysteem	verder	te	ontwikkelen.	De	resultaten	zijn	ook	beschre-
ven in een aantal artikelen en working papers (onder andere Wouters en 
Sportel,	2005;	Wouters	en	Wilderom,	2008;	Wouters,	Stertefeld	en	Wilder-
om,	2007;	Wouters,	2008).	In	onze	studies	maken	we	gebruik	van	interviews,	
observaties en vragenlijsten. Bovenal is het onderzoek participatief  (Labro 
en	Tuomela,	2003;	Coughlan	en	Coghlan,	2002):	de	onderzoekers	spelen	een	
actieve rol in de ontwikkeling en invoering van de KPI’s als bedrijfskundige 
instrumenten. Voor de onderzoekers blijft het primaire doel om theoretische 
en praktische inzichten op te doen, en de samenwerking met een bedrijf  is 
een manier om dat doel te bereiken. Voor Grolsch zijn haar prestaties en 
indirect haar prestatiemeting de core business, maar niet ‘business as usual’ 
zoals uit het onderstaande blijkt.  

Voor	prestatiemeetsystemen	wordt	ook	wel	de	term	balanced scorecard ge-
hanteerd	(Kaplan	en	Norton,	1992,	2008).	Deze	kan	een	groot	aantal	ver-
schillende	maatstaven	bevatten,	bijvoorbeeld	met	betrekking	tot	financiën,	
relaties	met	klanten,	de	efficiency	en	kwaliteit	van	interne	processen,	of 	
verbeteringen	en	leervermogen	van	de	organisatie	(Kaplan	en	Norton,	1992,	
2008;	Ittner	en	Larcker,	1998).	Niet	alleen	deze	variëteit	aan	dimensies	is	
belangrijk, maar ook een beter begrip van de onderlinge afhankelijkheden 
(bijvoorbeeld de samenhang tussen voorraad en servicegraad) en van afhan-
kelijkheden	in	de	supply	chain	(bijvoorbeeld	voorraad	bij	de	leverancier	in	
verhouding tot voorraad materiaal in het eigen bedrijf) (Hausman, 2003). 

Meestal zijn KPI’s van bedrijven bedoeld voor het topmanagement, als 
doorvertaling van de strategie. Vaak worden er standaard KPI’s gebruikt, 
zoals	die	in	veel	(warehousemanagement)systemen	worden	meegeleverd	(Te	
Lindert,	2004).	Als	het	nodig	is	worden	er	nieuwe	KPI’s	ontwikkeld	door	
consultants of  door experts van de controlafdeling, die vervolgens worden 
ingevoerd en onveranderd blijven. Deze manieren kosten het zittend perso-
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neel nauwelijks moeite. Een dergelijke aanpak kan bijvoorbeeld adequaat zijn 
om op hoog niveau afspraken met klanten te maken (en na te meten) over 
leverbetrouwbaarheid. Maar deze aanpak is ontoereikend als het doel is om 
met KPI’s van hoog tot laag in de organisatie te werken aan prestatieverbete-
ring:
• Als KPI’s alleen voor het topmanagement beschikbaar zijn, dan worden 

mensen lager in de organisatie niet gestimuleerd en niet geholpen om zich 
te verbeteren. KPI’s zijn dan al snel alleen iets waarover je verantwoording 
‘naar	boven’	moet	afleggen.	Het	ontaardt	dan	eerder	in	een	‘spel’	waarin	
mensen zich louter richten op de gemeten prestatie, vooral met als doel om 
geen gezeur van hun baas te hebben, dan wel bonussen te scoren. 

• Er zijn verschillende informatiebehoeften op verschillende niveaus in de 
organisatie. Dichter op de operationele processen zijn standaardindicato-
ren minder van toepassing, en dus bieden standaardindicatoren de me-
dewerkers vaak weinig inzicht, noch helpt en stimuleert het hen om hun 
eigen werkprocessen continu te verbeteren.

• Bij de ontwikkeling van indicatoren is de scheiding tussen eerst ontwer-
pen en daarna pas invoeren niet erg effectief. Tijdens de invoering komen 
nieuwe inzichten naar voren over de bruikbaarheid en betrouwbaarheid 
van de ontworpen indicator. Als ontwerpen en invoeren in één hand 
wordt gehouden en dicht bij de betrokken medewerkers zelf, dan is de 
natuurlijke weerstand tegen KPI’s makkelijker om te zetten in verbeteren-
thousiasme.

Waarom uitbreiding van prestatiemeting bij Grolsch Logistiek?
1.	Verbetering	van	de	kwaliteit	en	efficiency	zijn	voor	Grolsch	voortdurende	

aandachtspunten, en professionaliteit staat hoog in het vaandel. Dat wordt 
door	de	buitenwereld	erkend	(Kok,	2008).

2. Het bedrijf  heeft enorme investeringen gedaan in een compleet nieuwe 
brouwerij en daarbij is ook de strategie aangescherpt: gericht op innovatie, 
kwaliteit en groei van volume. Bovendien is het cruciaal om de potenti-
ele kostenbesparingen van de nieuwe brouwerij (mogelijk door nieuwe 
installaties	en	informatiesystemen)	daadwerkelijk	te	realiseren.	Het	is	dus	
belangrijk om te meten of  deze doelen gerealiseerd worden, en dat vereist 
een brede set prestatie-indicatoren.

3. Bedrijfsbreed werd prestatiemeting ingevoerd (de ‘balanced scorecard’) en 
het KPI-project bij Logistiek paste uitstekend in dat kader en liep er zelfs 
op vooruit.

Er	is	binnen	Logistiek	bewust	gekozen	om	een	systeem	te	ontwikkelen	dat	
het	personeel	op	alle	niveaus	waardevol	(kunnen	gaan)	vinden.	Een	systeem	
dat mensen zélf  gebruiken om meer inzicht te krijgen in hun processen en 
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prestaties, en dat stimuleert om deze te verbeteren: KPI’s dus niet voor ver-
antwoording,	maar	voor	procesverbetering.	Dit	sluit	aan	bij	ideeën	van	Adler	
en	Borys	(1996)	over	‘enabling	formalization’.	En	dit	is	een	ambitieuze	doel-
stelling! Daarom vond het team het van belang dat KPI’s door medewerkers 
zelf, in nauw overleg met managers, worden ontwikkeld en ingevoerd. Om 
nut te hebben, moeten KPI’s naadloos aansluiten bij de operationele werk-
zaamheden en processen van de werkvloer. Hoe is dit aangepakt? 

KPI-aanpak bij Grolsch
Voor de participatieve ontwikkeling van KPI’s is de volgende lijn gevolgd:
1. In kaart brengen welke informele prestatie-indicatoren al worden ge-
bruikt.	Dit	zijn	indicatoren	die	niet	officieel	aan	het	managementteam	
worden gerapporteerd, maar die lager in de organisatie wel al worden 
bijgehouden. 

2. Samenwerken met afstudeerstudenten en twee onderzoekers van de Uni-
versiteit	Twente.	Hierdoor	worden	nieuwe	ideeën	over	prestatiemeting	
in het project meegenomen. Bovendien verzetten studenten extra werk 
om	het	systeem	verder	te	ontwikkelen	en	ze	worden	zelden	als	bedreiging	
gezien door het zittend personeel. In ongeveer tien afstudeerprojecten 
hebben studenten samengewerkt met Grolsch-medewerkers. 

3. Aansturen vanuit het managementteam. Een van de leden van dit team 
is de projectleider. Haar doel was om KPI’s vooral te laten ontwikkelen 
door medewerkers, en de voortgang daarvan ook regelmatig in het team 
te bespreken. Zij werkte niet alleen nauw samen met de onderzoekers en 
studenten, maar ook met de controller van de afdeling. Zo is voorkomen 
dat KPI’s ‘eigendom’ werden van alleen één team, in dit geval van Logis-
tiek	of 	Control.

4.	Projecten	opzetten	om	met	medewerkers	specifieke	nieuwe	KPI’s	te	ont-
wikkelen. Dit bestaat uit een aantal stappen: 
• de prestatie zo concreet mogelijk onder woorden brengen en vertalen 
naar	meetbare	indicatoren;	

•	 elke	indicator	precies	definiëren	(zoals	welke	productgroepen,	welke	
periodes,	welke	toleranties);	

•	 gegevens	in	IT-systemen	zoeken	om	de	gerealiseerde	uitkomsten	effi-
ciënt	te	kunnen	meten;	

•	 experimenteren	met	beschikbare	gegevens,	de	definitie,	de	presentatie,	
enzovoort totdat de gebruikers (inclusief  controllers) de indicator dui-
delijk, betrouwbaar en bruikbaar vinden.

5. De IT-mogelijkheden benutten. De meeste KPI’s van Grolsch Logis-
tiek zijn gebaseerd op gegevens die vanuit SAP worden overgezet naar 
Excel. Met de module Business Warehouse kunnen de juiste gegevens 
uit SAP worden geselecteerd. Deze module moet dan wel goed worden 
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opgezet, zodat de juist selectiemogelijkheden zijn voorbereid. Het kostte 
bij Grolsch tijd om de mogelijkheden van deze module helemaal te leren 
kennen.

6.	De	‘balanced	scorecard’	inpassen	in	de	bedrijfsbrede	aanpak.	De	be-
langrijkste KPI’s horen in een tabel bij elkaar te staan: in vier groepen 
ingedeeld	(financieel,	competenties,	consument	&	klant	en	interne	proces-
sen), met behulp van een bepaalde kleurcodering (bijv. groen = beter dan 
doelstelling;	geel	=	5%	rond	de	doelstelling;	rood	=	slechter	dan	de	doel-
stelling)	(zie	voorbeeld	in	figuur	1).

  
KPI-resultaten Grolsch Logistiek
De	meetsystematiek	is	nu	veel	verder	uitgewerkt	dan	in	2002.	De	vele	metin-
gen zijn betrouwbaar en valide, en worden aangepast op het moment dat ze 
niet meer als passend worden ervaren. Op de scorecard voor het business-
team	Supply	Chain	(dit	is	de	combinatie	van	Productie	en	Logistiek)	staan	
13 indicatoren. Daarnaast zijn er binnen verschillende afdelingen scorecards 
in gebruik: 2 indicatoren voor Inkoop, 33 indicatoren (verspreid over vier 
kaarten)	voor	Fysieke	Distributie	en	12	indicatoren	voor	Material	Manage-
ment. Daarnaast worden nog diverse indicatoren gehanteerd die gedetail-
leerde, aanvullende informatie geven. Bovendien worden tijdelijke KPI’s 
gehanteerd,	bijvoorbeeld	voor	de	introductie	van	een	nieuwe	fles.

Met behulp van al deze KPI’s is de laatste jaren de logistieke prestatie van 
Grolsch	verder	verbeterd,	zowel	qua	efficiency	als	qua	continue	verbeter-
cultuur. Dit heeft ertoe geleid dat risicovoorraden zijn teruggebracht, de 
voorraadbetrouwbaarheid, de bezettingsgraad van magazijnen en de leverbe-
trouwbaarheid zijn verhoogd.

Figuur 1. Voorbeeld van een aantal bij Grolsch Logistiek ontwikkelde prestatie-indicatoren

Balanced scorecards
Business Team Supply Chain

augustus 2007

Financieel

afdelingsbudget - Supply Chain %  

Directe kosten - Supply Chain % 

Prijsverschillen % 

Consument& Klant

leverbetrouwbaarheid SC % 

klachten - Consument # 

klachten - Horeca # 

Competenties

Ziekteverzuim – Supply Chain % 

Functioneringsgesprekken – kwartaal % 

Opleidingen – kwartaal % 

Interne processen

Ongevallen met verzuim # 

Flessen per manuur % 

transportorders per manuur FD # 

incouranten % 

energiegebruik # 

 Corrigerende maatregelen nemen
 Opletten
 Doorgaan
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KPI’s waren daarbij een hulpmiddel. Daarbij komt dat de medewerkers, van 
hoog tot laag, een positieve houding bleken te hebben ontwikkeld ten aan-
zien van prestatiemeting. Dit kwam onder meer naar voren uit een enquête 
die de logistieke medewerkers over een periode van vier jaar meerdere keren 
hebben ingevuld. 
Kortom, de ontwikkeling van KPI’s in de vorm van een ‘balanced scorecard’ 
is aangepakt als een geleidelijk, improviserend en participatief  proces. Bo-
vendien	is	dit	proces	een	zelfstandig	leven	gaan	leiden;	met	de	destijds	door-
ontwikkelde	indicators	als	dashboard.	In	de	vier	jaar	waarin	we	dit	systeem	
hebben ontwikkeld en verankerd, zijn er KPI’s ontstaan die nauw aanslui-
ten	bij	de	specifieke	bedrijfsprocessen	en	die	medewerkers	op	alle	niveaus	
gebruiken. Er is dus gebruikgemaakt van bestaande expertise, medewerkers 
zijn in detail bij de ontwikkeling betrokken, en de KPI’s zijn voor medewer-
kers beïnvloedbaar omdat ze aansluiten bij hun dagelijkse werkzaamheden. 
Die	gedetailleerde	aansluiting	bij	specifieke	processen	maakt	het	noodzake-
lijk om samen relevante en betrouwbare indicatoren te ontwikkelen en in te 
voeren. Bovendien bleek ook hier: ‘The devil is in the detail’. Om de aanpak 
bij Grolsch Logistiek te illustreren geven we twee concrete voorbeelden (zie 
kaders).

Conclusies
KPI’s lijken handig voor managers om te sturen en controleren op hoofd-
lijnen. Vaak worden die KPI’s ontwikkeld door derden, ‘ingevlogen consul-
tants’. Bij Grolsch Logistiek heeft men het zelf  gedaan, met advies en hand-
en-spandiensten vanuit de naastgelegen Universiteit Twente. Als managers 
continue organisatieverbeteringen beogen, moeten zij medewerkers op alle 
niveaus in de organisatie betrekken: te beginnen met de ontwikkeling van 
prestatie-indicatoren. De ervaring leert dat KPI’s alleen gaan leven voor me-
dewerkers als ze zich aangesproken voelen en ze volop de kans krijgen mee 
te	werken	aan	de	ontwikkeling	ervan.	Niet	alleen	omdat	medewerkers	dan	
beïnvloedingskansen krijgen, maar ook omdat er iets positiefs gedaan wordt 
met hun eigen werkervaring en inzichten. Als de mens achter de cijfers zich 

www.kluwermanagement.nl

Figuur 2. KPI-aanpak bij Grolsch
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niet aangesproken voelt, gebeurt er weinig en is het KPI-gebeuren reactief  
en	slechts	‘op	papier’.	Dit	idee	is	ook	weergegeven	in	figuur	2	op	de	vorige	
pagina. 

De KPI-aanpak bij Grolsch is vooral goed gaan lopen toen afdelingen ook 
maandelijks de KPI’s gingen bespreken en medewerkers duidelijk eigenaar 
werden van hun KPI en verbeterproces. De managers zijn daarin toehoor-
der, en het is ook het verhaal van de teamleiders en mensen in de afdelingen, 
zoals in de twee voorbeelden (zie kaders) wordt geïllustreerd. De beschreven 
low-key	aanpak	–	in	de	vorm	van	een	participatieve	manier	met	mensen	op	
de	werkvloer	–	heeft	echt	geloof 	en	passie	doen	ontstaan	voor	KPI’s	en	vele	
kleine en grote procesverbeteringen. Andere lessen uit de samenwerking zijn 
dat	afdelingen	als	Informatisering	en	Control	enorm	kunnen	faciliteren.	Ver-
der bleek dat studenten en onderzoekers van de Universiteit Twente uitste-
kend	hebben	geholpen	in	het	opzetten	van	zowel	de	systematiek	als	de	KPI’s	
zelf. Medewerkers moeten zich wel eigenaar gaan voelen, en dat lijkt alleen 
of  vooral te gebeuren als ze ook dingen aan/voor de KPI’s gaan doen. 
Anders blijft het een voorbijgaand instrument met beperkte houdbaarheid. 
De bij Grolsch gepionierde KPI-aanpak wordt met succes in andere afdelin-
gen	en	andere	organisaties	toegepast,	zie	bijvoorbeeld	Evers	e.a.,	‘Continue	
organisatieverbetering	en	prestatie-indicatoren’,	2008.		

Voorbeeld: Intern Transport en Magazijnen van Grolsch
De afdeling intern transport en magazijnen slaat de output van de productieafdeling op, belaadt 

de vrachtwagens en lost de vrachtwagens die gebruikte flessen, kratten en fusten retour brengen. 

Binnen deze afdeling worden diverse kPi’s gehanteerd, waarvan we er twee toelichten:

• aantal transportopdrachten per manuur volgoed;

• aantal transportopdrachten per manuur leeggoed.

een transportopdracht (tO) staat voor de verplaatsing van een pallet en het aantal tO-en per man-

uur geeft weer hoe efficiënt dit team werkt. Deze kPi wordt bijgehouden voor leeggoed en volgoed. 

leeggoed (lg) bestaat uit lege fusten en kratten met lege flessen die worden teruggebracht naar de 

brouwerij voor hergebruik. Volgoed (Vg) bestaat uit flessen en fusten die van de afdeling Productie 

komen, gevuld met bier, en die naar klanten worden getransporteerd. Het aantal manuren wordt 

per kwartier in een excel-worksheet gespecificeerd, en de kPi is het aantal gerealiseerde tO-en 

gedeeld door het aantal manuren. Dit wordt per dag, per week en per maand bijgehouden, afzon-

derlijk voor lg en Vg. in het lg- en in het Vg-magazijn worden bepaalde overige werkzaamheden 

buiten deze analyse gelaten.

De registratie van het aantal gerealiseerde tO-en is het eenvoudigst bij Vg. Bijna alle transportbewe-

gingen van heftrucks worden gestuurd door het warehousemanagementsysteem. De transportbe-

wegingen worden in SaP bijgehouden. Bovendien worden pallets, die allemaal een uniek nummer 
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hebben, bij iedere transportbeweging gescand. Het aantal malen dat een specifieke beweging in 

een bepaalde periode is uitgevoerd, kan door middel van SaP Bw worden opgevraagd. Vervolgens 

worden deze gegevens omgerekend naar het aantal tO-en. Bijvoorbeeld: 26 pallets in de vrachtwa-

gen laden is eenmaal een bepaalde transportbeweging in SaP, maar dit representeert de verplaat-

sing van 26 pallets, en daarom telt deze transportbeweging voor de berekening van de kPi als 26 

tO-en. Bijvoorbeeld: europallets verplaatsen van de conveyor naar het Vg-magazijn vereist een 

extra handeling, omdat deze een kwartslag gedraaid moeten worden. Daarom telt deze beweging 

als �,� tO.

De registratie van het aantal gerealiseerde tO-en met betrekking tot lg is lastiger, want hier wordt 

niet iedere transportbeweging gestuurd door middel van instructies op de heftruckterminal en 

worden pallets niet gescand. De kPi heeft voor lg alleen betrekking op de transportbewegingen 

die wel door het warehousemanagementsysteem worden aangestuurd en bijgehouden. andere 

activiteiten worden buiten de analyse van tO-en per manuur gelaten.

Voor de inzet van het juiste aantal mensen per shift blijkt deze kPi erg nuttig. er wordt gewerkt met 

uitzendkrachten die voor een flexibel aantal uren per dag kunnen worden opgeroepen. Ook kan 

men sturen op de inzet van aDV-dagen van het vaste personeel. De planning wordt ondersteund 

door een workforceplanningsysteem dat een advies geeft over de bezetting per uur op basis van 

onder andere de geplande leveringen en de laad-lostijden. Daarnaast kan er met bepaalde werk-

zaamheden binnen een dag worden geschoven, bijvoorbeeld het klaarzetten van lading of het 

uitvoeren van interne verplaatsingen.

een van de teamleiders is intensief betrokken bij de wekelijkse en maandelijkse rapportages. Hij 

vindt de kPi’s over de tO-en per manuur zeer bruikbaar en hij is ook positief over de andere kPi’s van 

de afdeling. Het is belangrijk dat deze teamleider en andere mensen van zijn team intensief betrok-

ken zijn geweest bij de ontwikkeling van deze kPi’s en dat hij de kPi’s wekelijks zelf bijhoudt. ‘als de 

financiële afdeling de rapportage over de kPi’s maandelijks kant-en-klaar zou aanleveren, dan zou er 

toch meer wantrouwen zijn. nu vragen we “Hoe kan dat nu, waar zit het ’m nou in?” als er afwijkin-

gen zijn.’ Het zijn ‘eigen’ kPi’s en men gaat op zoek naar de oorzaken. Bovendien zijn de resultaten 

op de kPi’s goed verklaarbaar. ‘Het was goed druk en het werk was leuk verdeeld over de dag, en 

dat zie je dan terug aan de tO-en per manuur. en als we een dag mis zitten en bijvoorbeeld maar �8 

tO-en per manuur halen, dan is het ook verklaarbaar, dan hebben we bijvoorbeeld teveel mensen 

gepland, of er zijn storingen in productie, of een containerbelading is niet doorgegaan.’

naast deze kPi’s houdt men er nog een aantal bij binnen dit team: schadeoverzicht, vaardigheden-

matrix, budgetrealisatie, ziekteverzuim, functioneringsgesprekken, benutting/belasting volgoed-

magazijn en voorraadcorrecties. De teamleider is steeds meer betrokken geraakt bij de kPi’s en hij is 

ook handiger met excel geworden. ‘toen we met die kPi’s begonnen, dacht ik ook wel eens waar is 

dat nou voor nodig. al die gegevens bijhouden, wat moet ik daar nou mee? maar nu vind ik het wel 

leuk. Vooral de tO-en per manuur, daar let iedereen op.’
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Voorbeeld: Grolsch Centraal Magazijn 
grolsch Centraal magazijn (Cm) ontvangt de verpakkingsmaterialen zoals blikjes, dozen, plastic folie 

en nieuwe flesjes. De volgende kPi’s worden binnen het Cm gebruikt:

• risicovoorraad verpakkingen;

• risicovoorraad biertechnische materialen;

• risicovoorraad technische handelsartikelen;

• risicovoorraad onderdelen van machines en installaties;

• meer/minder spil;

• orderstiptheid leveranciers;

• voorraadcorrecties.

een van de voorraadbeheerders houdt deze kPi’s maandelijks bij en rapporteert in het werkoverleg 

van de afdeling Cm en in het maandelijkse overleg van materials management, waar Cm een onder-

deel van is. Ook worden grafieken van de kPi’s opgehangen op borden binnen Cm en de logistieke 

afdeling. en gedetailleerde overzichten worden gebruikt voor overleg met leveranciers, productie-

afdelingen, marketing, horeca, andere magazijnen om te kijken hoe de processen verbeterd kunnen 

worden. ‘met de kPi’s kan ik aangeven wat de performance is bij andere afdelingen of leveranciers. 

Vroeger zag ik bijvoorbeeld dat er van sommige materialen wel erg veel oude voorraad lag. als ik 

dat ging overleggen waren er vragen als “Hoeveel is het dan?” en “wat ligt er precies?”, en dat moest 

ik dan gaan uitzoeken. incidenteel analyseren kost veel meer tijd en nu is het voorwerk al gedaan. 

Door continu te meten is het beter te bespreken met mensen die er iets aan kunnen doen.’ ‘als de 

financiële afdeling een maandrapportage voorschotelt en zij signaleert 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 kunnen doen. Sommige kPi’s kunnen we als team zelf beïnvloeden en sommige kPi’s gaan 

we met anderen bespreken want de processen zijn transparant.’ Daarnaast is het belangrijk dat de 

module Bw van SaP het werken met kPi’s handig maakt. ‘kPi’s moeten wel een hulp zijn en geen 

extra werk veroorzaken.’
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