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“Onze beste monteur lost het minste aantal storingen per dag op” zei onlangs de controller van één van onze klanten. Als je wat 

verder nadacht was dat eigenlijk wel logisch….. de betreffende monteur was zo goed dat hij alle moeilijke en onmogelijke klussen 

binnen het bedrijf kreeg. De moeilijke klussen loste hij direct op, de onmogelijke duurden vaak iets langer. Met als gevolg dat in de 

statistieken juist hij degene was met het laagste aantal opgeloste storingen per dag. “KPI’s zeggen dus niet zoveel wanneer je niet 

het verhaal erachter kent”, concludeerde de controller…. 

 

Even voorstellen: Wij zijn Newminds.  

In ons dagelijks werk hebben we veel te maken met 

statistieken en Key Performance Indicatoren (KPI’s). Newminds 

is een IT organisatie die zich met haar product “Spatio” richt op 

het automatiseren van bedrijven die apparatuur verkopen en 

hierop service verlenen.  

 

De bedrijven die Spatio gebruiken hebben vaak monteurs op de 

weg die bij haar klanten nieuwe apparaten plaatsen, 

onderhoud verrichten en storingen oplossen.  

 

Een standaard onderdeel van de projecten die Newminds 

uitvoert is de vraag hoe onze software onze klanten kan helpen 

om inzicht te krijgen / grip te houden op de dagelijkse gang van 

zaken binnen hun bedrijf. De kennis die we hierbij hebben 

opgedaan is in deze whitepaper gebundeld.  

 

 

De hierboven geciteerde controller heeft natuurlijk gelijk…. 

KPI’s als ‘kaal’ cijfer zeggen vaak niet zoveel. Er zit een verhaal 

achter. Om daarom vervolgens maar helemaal geen KPI’s te 

gebruiken en ‘op gevoel’ te managen (zoals deze controller 

daadwerkelijk deed) is echter het andere uiterste. 

 

In deze Whitepaper zullen we een stukje theorie rondom KPI’s 

de revue laten passeren. Hoe komen ze tot stand, waar moeten 

goede KPI’s aan voldoen en hoe kun je ze gebruiken? 

Vervolgens worden een aantal veel gebruikte statistieken en 

KPI’s in Field Service organisaties op een rij gezet. 

 

De whitepaper is te gebruiken als een soort checklist, waarmee 

u kunt bekijken in hoeverre u inzicht hebt in uw eigen bedrijf. 

Aanvullingen en opmerkingen op deze whitepaper zijn 

uiteraard van harte welkom. Deze kunt u kwijt via ons e-mail 

adres: kpi@newminds.nl  
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Missie / Visie

Strategische doelen

KPI's

De Balanced Scorecard 

 

In 1996 hebben Robert Norton en David Kaplan hun 

standaardwerk “The Balanced Scorecard; Translating 

strategy into action” gepubliceerd. 

 

Hierin worden organisaties beoordeeld vanuit: 

• Financieel perspectief 

“Hoe wordt onze continuïteit gewaarborgd ?” 

• Klanten perspectief 

“Hoe beoordelen onze klanten ons ?” 

• Interne processen perspectief 

“Hoe kunnen we ons beter (intern) organiseren ?” 

• Leren & groeien perspectief 

“Hoe passen we ons aan bij veranderende 

omstandigheden ?” 

 

Iedere KPI is gekoppeld aan een strategisch doel en valt in 

één van deze vier perspectieven. 

 

De theorie... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een organisatie definieert strategische doelen op basis van de 

missie/visie van een organisatie. In (een beperkt aantal) 

strategische doelen worden de keuzes vastgelegd die de 

organisatie maakt: “Wat willen we”.  

 

Op basis hiervan worden KPI’s gedefinieerd, waarmee het 

management objectief kan meten in hoeverre strategische 

doelen en de kritieke succes factoren zijn gerealiseerd. 

 

Voorbeeld: 

Een bedrijf verkoopt een bepaald apparaat en verleent hierop 

service. Eén van de strategische doelen van het management is 

om binnen 2 jaar marktleider in hun segment te worden.  

 

Om dit te bereiken heeft men onderkend dat één van de 

kritische succesfactoren zal zijn om een professionele 

serviceafdeling te hebben die apparatuur snel kan plaatsen en 

eventuele storingen binnen een dag kan oplossen. 

 

Bij dit voorbeeld kunnen al verschillende KPI’s worden bedacht: 

- Op strategisch niveau is het marktaandeel een KPI 

waarmee kan worden beoordeeld in hoeverre de 

ambitie om marktleider te worden wordt ingevuld 

- Statistiek op de doorlooptijd van installatie van 

nieuwe apparatuur en de afhandeling van storingen is 

op de serviceafdeling een duidelijke KPI 

- Maar ook het opleidingsniveau van de monteurs 

(hoeveel diploma’s / welke vaardigheden) is een KPI 

die aangeeft in hoeverre de afdeling ‘professioneel’ is. 

 

Het voorbeeld geeft al aan dat: 

1. KPI’s op verschillende niveaus worden gedefinieerd, 

bijvoorbeeld op strategisch niveau, niveau van de 

afdeling, niveau van de monteur. 

2. KPI’s niet alleen gaan over financiën, alhoewel deze 

belangrijk zijn. Organisaties worden in toenemende 

mate beoordeeld op andere zaken, zoals 

personeelsbeleid, milieubeleid, maatschappelijke 

betrokkenheid, etc. Ook hiervoor kunnen KPI’s 

worden opgesteld. 

3. KPI’s kunnen ‘botsen’: Stel er moeten zowel 4 nieuwe 

apparaten worden geplaatst, als 6 storingen worden 

opgelost, als 10 onderhoudsbeurten worden 

uitgevoerd…. Welke activiteit heeft voorrang om de 

strategische doelstellingen zo goed mogelijk in te 

vullen? 
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Waaraan voldoet een goede KPI? 
 

Een goede KPI is gericht op het behalen van de strategische 

doelen van de organisatie. Een KPI bevat een meetpunt en een 

prestatienorm. Binnen de organisatie moet iemand 

verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de gestelde norm; 

de KPI-eigenaar. 

 

Verder moeten KPI’s SMART zijn gedefinieerd: 

• Specifiek (wat wordt precies bedoeld met de KPI) 

• Meetbaar (het prestatieniveau moet objectief kunnen 

worden vastgesteld: wat telt wel/niet mee bij het 

vaststellen hiervan) 

• Acceptabel / Activerend: Medewerkers moeten de 

uitdaging aan willen gaan om de norm te realiseren 

• Realistisch: Medewerkers moeten de norm wel 

kunnen realiseren 

• Tijdgebonden: Wanneer moet de prestatie zijn of 

worden geleverd. 

 

Te vaak zien we in de praktijk dat managers wel roepen dat alle 

storingen binnen een uur in behandeling moeten zijn genomen, 

maar dat het volstrekt helder is dat dat onhaalbaar is gezien 

bijvoorbeeld de werkdruk van de service afdeling. Een 

dergelijke ‘KPI’ motiveert niet, maar demotiveert alleen. 

 

Ook heeft het geen zin om, per verantwoordelijke, al te veel 

KPI’s te definiëren. Een gemiddeld persoon verliest bij een set 

van meer dan 15 a 20 KPI’s al snel het overzicht. 

  

De set KPI’s moet bij voorkeur aansluiten bij reeds beschikbare 

rapportages binnen de organisatie, zodat geen hele nieuwe 

meetprocessen hoeven te worden ingericht. Verder moet de 

set evenwichtig zijn samengesteld, dus zowel financiële 

doelstellingen, personele doelstellingen, als klanttevredenheid-

doelstellingen moeten zijn vertegenwoordigd. 

 

Hoe worden KPI’s gebruikt? 
 

KPI’s geven de stand van zaken weer op een bepaald moment. 

Deze stand van zaken kan vervolgens worden afgezet tegen de 

norm, tegen de stand van zaken van voorgaande periodes, 

maar ook bijvoorbeeld tegen branchecijfers en/of cijfers van de 

concurrent. 

 

De KPI’s worden weergegeven in de Monitor. Een monitor is 

een rapportage, cijfermatig of in grafiekvorm, waarin de 

prestatie indicatoren een ‘uitgebalanceerd’ beeld geven van 

het succes van de organisatie in het behalen van de 

strategische doelen. 

 

Cyclisch moet de monitor kritisch worden beoordeeld. Na 

bepaling van het prestatieniveau is de KPI-eigenaar er voor 

verantwoordelijk dat daadwerkelijk actie wordt ondernomen 

wanneer doelstellingen niet gehaald worden.  

 

Hou er hierbij rekening mee dat niet iedere KPI even vaak moet 

worden bekeken. Omzetcijfers zullen wellicht continu in beeld 

moeten zijn, maar de omzet per vertegenwoordiger wordt 

wellicht slechts één maal per maand bekeken. Leg de 

frequentie ook vast bij de definitie van de KPI’s. 

 

In de praktijk zien we overigens nog te vaak dat erg veel 

energie wordt gestoken in het opzetten van een monitor die er 

gelikt uit ziet. Vervolgens gaan medewerkers over tot de orde 

van de dag en wordt uit het oog verloren dat de monitor 

cyclisch onderdeel moet uitmaken van (management) 

vergaderingen.  

 

Dus: Liever enkele KPI’s waar ook echt iets mee wordt gedaan, 

dan een muur vol indicatoren waar niemand zich meer echt in 

verdiept! 

 

 

 

  



 

 

 

 

© 2010 - Newminds make IT happen B.V. 

Voorbeelden van statistieken in een Field Service organisatie 
 

 

Omzet – Kostprijs – Marge statistiek  

Financieel perspectief 

 

In een Field Service Organisatie worden de omzetcijfers vaak gesplitst voor de verkoopactiviteiten en de serviceactiviteiten van de 

organisatie. Voor de verkoopactiviteiten wordt de factuurstatistiek vaak gesplitst per periode en daarbinnen per verkoper, 

artikelcategorie/productgroep, segment, rayon en/of per klant per artikelgroep.  

 

Voor de serviceactiviteiten wordt de factuurstatistiek vaak gesplitst voor onderhoud / storingen / plaatsen van nieuwe apparatuur. Ook 

zien we vaak dat uren / materiaal / voorrijdkosten worden gesplitst waarbij materiaal dan weer wordt gesplitst in onderdelen, 

toebehoren en verbruiksmateriaal (wanneer deze via een service afdeling worden geleverd en gefactureerd). Binnen deze mogelijke 

opdelingen wordt de statistiek dan vaak weer gesplitst per periode, per monteur, per rayon en wederom per klant. 

 

 

Offerte / Order portefeuille statistiek 

Financieel perspectief 

 

Naast de gerealiseerde omzet en marge is het natuurlijk essentieel om inzichtelijk te hebben in hoeverre de offerte en orderportefeuille 

zijn gevuld. Ook deze cijfers worden gesplitst voor de verkoopactiviteiten en de serviceactiviteiten van de organisatie. Ook weer 

gesplitst per periode, verkoper, segment en rayon zijn de volgende cijfers (ook weer omzet – kostprijs – marge) belangrijk: 

• Aantal/Bedrag qua gescoorde orders (de order portefeuille).  

Dit bedrag wordt vaak inzichtelijk gemaakt op basis van de verwachte maand van levering, omdat dit iets zegt over de te 

verzenden facturen. 

• Aantal/Bedrag qua openstaande offertes (de offerte portefeuille). 

Het bedrag per offerte wordt vaak vermenigvuldigd met een scoringskans om tot een omzetprognose te komen. Een offerte 

van 10.000,- euro met een ingeschatte scoringskans van 70% wordt dan voor een bedrag van 7.000,- euro in de 

omzetprognose meegenomen. Vaak klopt een omzetprognose op basis van deze methodiek verrassend goed. 

Ook de offerte portefeuille wordt doorgaans gedetailleerd weergegeven op verwachte orderdatum (orderintake) en verwachte 

leverdatum/factuurdatum. 

• Het aantal en bedrag aan geaccepteerde en geannuleerde offertes � Daadwerkelijke historische scoringskans 
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Van statistiek naar KPI’s 
 

KPI’s die zijn gebaseerd op de voorgaande statistieken moeten SMART gedefinieerd zijn:  

“Het komende jaar willen we een omzetgroei voor productgroep X realiseren van 15% en onze Sales Manager is hiervoor 

verantwoordelijk”.  

 

Op deze wijze kunnen targets worden gedefinieerd op globaal niveau, maar bijvoorbeeld ook voor individuele verkopers, rayons of 

individuele product(groep)en, afhankelijk van de strategische doelstellingen van het bedrijf: “Wij willen meer verkopen in Azië” / “Wij 

willen een nieuw product Y in de markt zetten”. De verantwoordelijkheid voor deze KPI’s kan ook bij verschillende personen in de 

organisatie worden ondergebracht. 

 

Het begint dus bij de strategie. Daaruit volgen de taakstellende KPI’s. In het resterende gedeelte van deze whitepaper volgt een 

overzicht met veel gebruikte kentallen / statistieken die binnen Field Service bedrijven vaak worden omgezet naar KPI’s. 

 

 

Verkoop – Presales  

Leads - aantallen en bedragen Welke projecten / opportunities 'zitten er in de markt'. Hoeveel grote en hoeveel kleine 

projecten? Hoeveel daarvan zijn benaderd? Hoe snel ontvangen zij informatie / bezoek van 

een verkoper? Worden alle leads adequaat opgevolgd (interne processen perspectief)? 

Bezoeken door verkopers Hoeveel bezoeken legt een verkoper af? Hoeveel adressen zijn nieuwe contacten?  

Rendement verkopersbezoek Hoeveel bezoeken resulteren in offertes en orders? Komt de verkoper bij de juiste 

(top)klanten/prospects, of bezoekt de verkoper zijn 'vaste klanten' voor een goede bak 

koffie? 

Offerte portefeuille Zie de vorige pagina. 

Klanttevredenheid Krijgt de klant in het presales-traject voldoende aandacht van onze verkopers? Hoe 

beoordeelt de klant de ontvangen documentatie / de ontvangen offerte? Ervaart de klant 

ons als duur? Kortom: Allemaal zaken vanuit het perspectief van de klant waar een 

organisatie middels een enquête veel over te weten kan komen. 

Deskundigheid verkoper Vanuit het leren- en groeien perspectief en het klantenperspectief: Is onze verkoper 

voldoende geschoold om de klant van deskundig advies te voorzien? 

 

 

Verkoop – Sales  

Orderportefeuille Zie de vorige pagina 

Verkopen uit voorraad Hoeveel van de verkochte artikelen kunnen direct uit voorraad worden geleverd? 

Margeanalyse Blijft de marge van de orders op het gewenste peil? Welke verkoper heeft hoeveel korting 

weggegeven? Op welke product(groepen) verdienen we het meest? 

Klopt orderintake met prognose? Klopt de datum waarop de order is geboekt met de verwachting in het offertestadium? 
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Verkoop – Uitlevering / Installatie 

Is tijdig geleverd? In hoeverre zijn toegezegde leverdata ook daadwerkelijk gehaald? Hier hoort tevens een 

oorzaak analyse bij ingeval leverdata niet zijn gehaald; zit de vertraging bij de leverancier 

(en welke dan?) of zit de vertraging bijvoorbeeld in onze eigen installatie capaciteit? 

In één keer goed? Zijn de juiste artikelen geleverd? Kon alles in één keer worden geïnstalleerd, en zo nee; 

waarom dan niet? Waren bijvoorbeeld aansluitingen niet gereed, was de klant niet thuis, 

etc. Oorzaakanalyse is ook hier belangrijk. 

Deskundigheid monteur Is de monteur voldoende deskundig om de installatie binnen de gestelde normtijden naar 

tevredenheid van de klant uit te voeren? 

Klanttevredenheid Een opleverprotocol (vragenlijst voor de klant) kan helpen om de klanttevredenheid in 

kaart te brengen. Zijn er veel restpunten na installatie? Hebben monteurs alles netjes 

afgeleverd? En de hamvraag: Zou de klant ons bedrijf aanbevelen bij haar relaties? 

 

Verkoop – Facturatie  

Omzet – Kostprijs – Marge statistiek Uitgewerkt als voorbeeld statistiek in het voorgaande 

Creditfactuuranalyse Hoe vaak worden creditnota’s verzonden en met welke oorzaak? Vanuit het interne 

processen perspectief is dit vaak een interessante analyse? Waar gaat het fout? 

Terugdringen van creditfacturen is vaak een strategisch doel… ze kosten veel tijd 

(uitzoekwerk), ze zijn een indicatie van foute procedures / foute leveringen en ze zijn vaak 

een indicatie van een ontevreden klant! 

Aansluiting bij prognose In hoeverre sluit de gefactureerde omzet qua factuurdatum, omzet, kostprijs en marge aan 

bij de geprognosticeerde omzet? 

Margeanalyse De geboekte facturen / creditnota’s worden doorgaans ook meegenomen bij de 

margeanalyse zoals deze is opgenomen in het blokje Verkoop – Sales. 

 

 

Service – Contracten  

Prognose contractomzet Contracten worden vaak periodiek gefactureerd (per maand/kwartaal/jaar). Welke omzet 

kunnen we verwachten op basis van de afgesloten servicecontracten? In hoeverre dekt de 

omzet uit de contracten de kosten van de serviceafdeling? Aangezien het terugkerende 

omzet betreft proberen veel Field Service bedrijven dit te optimaliseren. 

Prognose contractkosten / marge Dit is vaak een stuk lastiger dan het voorspellen van de omzet. Gekeken kan worden naar 

het aantal bezoeken dat in het contract valt, de verwachte bezoekduur (x uurtarief van de 

monteur), de verwachte reiskosten (o.b.v. kilometertarief / uurtarief / regiotarief) en de 

kosten van het verwachte materiaalverbruik dat binnen het contract valt. Vervolgens is 

een margeanalyse (eventueel per type contract) interessant. 
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Prognose benodigde capaciteit Het aantal monteursuren moet vooraf worden ingeschat. Vaak wordt dit gesplitst per type 

contract / productgroep / benodigde vaardigheden van de monteur. Op basis hiervan 

wordt jaarlijks vooraf een grove planning van de werkzaamheden gemaakt. 

Klanttevredenheid  - 

Verlengings% contracten 

 

Hoeveel procent van de servicecontracten wordt verlengd? Wanneer niet wordt verlengd, 

wat is hiervan de oorzaak? 

% uitgevoerde beurten We zien bij veel Field Service bedrijven dat binnen de service afdeling prioriteit wordt 

gegeven aan het oplossen van storingen en het plaatsen van nieuwe apparatuur. Wanneer 

monteurs tijd ‘over hebben’ gaan ze onderhoudsbeurten uitvoeren. Dit resulteert aan het 

eind van het jaar vaak in de situatie dat niet aan alle onderhoudsverplichtingen is voldaan, 

met alle gevolgen van dien: gemiste omzet / creditnota’s / ontevreden klanten die hun 

contract opzeggen. Zeker gezien het feit dat contractomzet terugkerend is, is het de vraag 

of deze situatie wenselijk is. Gedurende het jaar moet dan ook continu inzichtelijk zijn of 

we ‘op planning’ liggen qua uit te voeren onderhoud. 

Nacalculatie contracten Per periode moet inzichtelijk zijn welke omzet is voortgekomen uit de servicecontracten en 

welke kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. In hoeverre sluit de werkelijkheid aan bij de 

voorcalculatie? Moeten de onderhoudsnormen op basis hiervan worden aangepast? 

Responsetijd analyse Wanneer in het kader van servicecontracten responsetijden worden afgesproken met de 

klant moet achteraf worden bekeken in hoeverre deze responsetijden ook daadwerkelijk 

zijn gehaald. De term “Service Level Agreement (SLA)” gaat hier over: In hoeverre worden 

contractverplichtingen nagekomen. Wanneer is gestart met de werkzaamheden, binnen 

welke tijd zijn problemen opgelost? 

 

 

Service – Uitvoering  

Servicecall / Werkbon analyse De servicecall definiëren we hier als de werkbon van de monteur. Zowel voor onderhoud, 

als voor storingen als voor het plaatsen van nieuwe apparatuur worden werkbonnen 

aangemaakt. Interessante KPI’s zijn vaak gebaseerd op de volgende statistieken: 

• De verhouding tussen storingen / nieuwplaatsingen / onderhoud 

• De openstaande werkvoorraad; de achterstand mag niet te groot worden, maar 

een lege werkvoorraad is ook niet goed 

• Welke vaardigheden van monteurs zijn benodigd voor de uitvoering. Matcht dit in 

grote lijnen met de beschikbare capaciteit? 

• Welke werkbonnen hebben een hoge prioriteit qua ernst of response-

verplichtingen? Matcht dit met de capaciteit? 

Responsetijd analyse Deze wordt gemaakt in het kader van contracten, maar ook bij klanten zonder SLA wil je 

weten binnen welke tijd deze worden geholpen? 
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Analyse Service-Items Service-Items zijn de apparaten waarop service wordt verleend. Voor veel Field Service 

bedrijven is een analyse hiervan erg interessant: 

• Welke product(groep)en hebben het meeste storing? 

• Wanneer de IRIS-methodiek wordt gebruikt om storingen te rubriceren kun je ook 

antwoord geven op de vraag welke storingen het meest voorkomen. Wellicht zijn 

onderdelen / bestede uren met terugwerkende kracht te claimen bij de 

leverancier. 

Analyse facturatiecodes Facturatiecodes geven aan of bepaalde werkzaamheden en/of artikelen kunnen worden 

gefactureerd voor zo niet, waarom dan niet. Veel gebruikte facturatiecodes zijn: 

• Factureren 

• Valt onder Garantie 

• Valt onder een Servicecontract 

• Wordt uit Coulance niet gefactureerd 

Interessant is uiteraard hoeveel op garantie is gegaan (vooral in combinatie met de 

product(groep)en van de Service Items), hoeveel uit Coulance is weggegeven (vooral in 

combinatie met de monteur), etc. 

Een KPI zou zich op het strategische doel kunnen richten om meer omzet in de service 

afdeling te kunnen factureren. We kennen bedrijven die veel uit coulance weg (moeten) 

geven, omdat men intern onvoldoende inzicht heeft in de servicecontracten en dus niet 

duidelijk is of bepaalde werkzaamheden of artikelen mogen worden gefactureerd. Hier is 

winst te behalen. 

Monteur performance Voor de beoordeling van de individuele monteurs kunnen veel zaken worden gemeten en 

worden voorzien van een normering in de vorm van een KPI. Een aantal voorbeelden zijn: 

• Minimale werkuren 

• Hoeveelheid overwerk 

• Aantal opgeloste storingen, in combinatie met de moeilijkheidsgraad hiervan 

• Gefactureerde omzet, zowel qua onderdelen als qua additionele omzet (sommige 

monteurs zijn tevens goede verkopers) 

• Percentage verlengde onderhoudscontracten per monteur 

• Het aantal storingen dat in één bezoek is opgelost (deskundigheid) 

• Het aantal diploma’s dat een monteur bezit 

• En uiteraard: de klanttevredenheid 

 

 

Projecten - Calculatie  

Prognose Projectomzet/Marge Projecten kennen vaak een uitgebreide voorcalculatie. De Presales en de Sales fase sluit 

qua omzet / kostprijs / marge statistiek erg aan bij de reguliere verkoopstatistiek. Vaak 

wordt de omzet voor projecten ook niet afzonderlijk voorspeld, behalve wanneer 

bijvoorbeeld de organisatie een aparte projectafdeling heeft. Zaak is dus om voor uw 

bedrijf te definiëren of u de projectomzet afzonderlijk in beeld wilt hebben, of dat u de 

projectomzet in de reguliere offerte- en orderportefeuille opneemt. 
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Prognose benodigde capaciteit Wederom een inschatting van het aantal benodigde monteursuren, in dit geval specifiek 

voor projectuitvoering. Samen met de prognose voor onderhoud en oplossen van 

storingen vormt dit getal het totaal aantal benodigde monteursuren. Wanneer de 

bezettingsgraad inzichtelijk is kan werk worden uitbesteed, kunnen monteurs worden 

uitgeleend, kunnen planningen worden vervroegd of vertraagd, etc. De gewenste 

bezettingsgraad is vaak een KPI in Field Service organisaties.  

Overigens worden in het kader van projecten vaak niet alleen monteurs gepland, maar ook 

medewerkers op een tekenafdeling, calculatoren, projectleiders, etc. 

Analyse type projecten Vanuit het ‘leren & groeien’ perspectief is het zinnig om te bekijken in hoeverre de 

binnengehaalde projecten aansluiten bij de strategische doelstellingen van de organisatie, 

bijvoorbeeld de penetratie van nieuwe doelmarkten, de introductie van nieuwe producten 

of diensten, etc. Per product/markt combinatie (PMC) kunnen KPI’s worden vastgesteld 

voor bijvoorbeeld omzet, groei, aantal klanten, etc. 

 

 

Projecten – Uitvoering  

Nacalculatie projecten Ook bij projecten kan worden bekeken in hoeverre de nacalculatie qua bedragen en 

fasering aansluit bij de voorcalculatie. Een verschil is dat dit per project vaak wordt 

verbijzonderd naar afdeling (bijvoorbeeld calculatie – tekenafdeling – voorbereiding – 

uitvoering), en zelfs naar individuele activiteiten in een project (aantal uur benodigd voor 

een projecttekening bijvoorbeeld). KPI’s worden vaak gedefinieerd als een maximaal 

toegestane afwijking op de verschillende onderdelen. Cyclisch worden ook deze KPI’s 

bekeken en kan de normering op basis van de werkelijke resultaten worden bijgesteld. 

Klanttevredenheid Zie ook de gegevens die bij verkoop-uitvoering zijn opgenomen. Is de monteur voldoende 

geschoold, kon alles in één keer worden afgewerkt, hoeveel restpunten zijn er in het kader 

van het project: Allemaal vragen waar je als organisatie graag antwoorden op wilt hebben. 

We memoreren daarom nog maar even het formele opleverprotocol. 

Facturatie Projecten worden vaak in termijnen gefactureerd. Naast de factuurgegevens die reeds bij 

de reguliere verkopen zijn genoemd is het vaak interessant om te bekijken of de 

termijnfacturen volgens verwachting zijn verzonden. Vertraging in de termijnfacturen 

houden doorgaans problemen in het project in. 

 

 

Overig - Inkoop  

Leverbetrouwbaarheid leveranciers Leveren onze leveranciers op tijd? De werkelijke ontvangstdatum van de goederen wordt 

afgezet tegen de door de leverancier toegezegde leverdatum. Daarnaast kunnen normen 

worden gesteld aan het aantal maal dat goederen beschadigd zijn geleverd, dat er manco’s 

optraden, dat facturen incorrect waren, etc. 

Servicegevoeligheid leveranciers Vanuit de service worden gegevens verzameld over het aantal storingen, het type 

storingen en de mate waarin werkzaamheden kunnen worden gefactureerd. Bundeling per 

leverancier van deze gegevens, of zelfs per product(groep) van deze leveranciers, kan 

verrassende inzichten opleveren. 
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Deskundigheid leveranciers Is de informatie van de leverancier (website / documentatie) op order? Reageert een 

leverancier adequaat op onze vragen, zowel in het presales traject als ook wanneer een 

apparaat mankementen vertoont?  

Wanneer storingen worden uitbesteed aan een service afdeling van de leverancier, hoe is 

de performance dan? Hoe is de kwaliteitsbeleving / prijs-prestatie verhouding in de ogen 

van uw klanten als het gaat om apparatuur van deze leverancier? Vraag dit ook na bij uw 

klanten ! 

 

 

Overig – Financieel  

Grootboek vs budget Ook in Field Service organisaties wordt vaak gebudgetteerd. Periodiek zal de realiteit die is 

vastgelegd in het grootboek moeten worden afgezet tegen het budget. 

Hierbij is van belang dat het grootboek altijd een getrouw beeld geeft van de omzet en de 

kosten (het systeem van permanence in de boekhouding), rekening houdend met vooruit 

gefactureerde onderhoudscontracten, termijnfacturen en onderhanden werk op projecten 

en kostenfacturen die wel zijn geboekt, maar bijvoorbeeld over een langere periode gaan. 

Kostenefficiëntie Uit het grootboek vs budget wordt vaak ook inzichtelijk waar daadwerkelijke kosten het 

budget overstijgen. Hierop worden soms afzonderlijke KPI’s gedefinieerd, bijvoorbeeld 

wanneer het gaat om kostenfacturen van ‘werk derden’. Wanneer vaak externe monteurs 

worden ingehuurd kan dit al snel druk leggen op de winstgevendheid van een Field Service 

bedrijf. 

Betalingsgedrag van debiteuren In hoeverre betalen onze debiteuren op tijd? KPI’s met de gemiddelde betalingstermijn 

kunnen een beeld geven van een al dan niet goed functioneren creditmanagement 

(nabellen van debiteuren en vastleggen van afspraken over openstaande facturen). 

Financiële ratio’s Iedere student van een economisch administratieve opleiding leert een aantal financiële 

ratio’s kennen, zoals liquiditeitsratio, solvabiliteitsratio en meer. Zicht op werkkapitaal en 

verplichtingen op korte of lange termijn kunnen inderdaad belangrijke stuurinformatie 

zijn. In dat geval kunnen goed gedefinieerde KPI’s de norm aangeven 

 

 

Overig – Klachtregistratie 

Aantal klachten Wanneer een Field Service bedrijf een ISO-certificaat wil halen, dan zal een vast 

aandachtspunt hierbij de klachtregistratie betreffen. Het aantal klachten is een goede 

graadmeter bezien vanuit het ‘interne processen’ perspectief. Uiteraard is ook het aantal 

openstaande klachten geschikt als basis voor een KPI. Vanuit klantperspectief is het 

essentieel om juist de klanten met klachten te bevragen. Zijn de klachten naar 

tevredenheid opgelost? Vormen de klachten een beletsel om opnieuw zaken te doen met 

ons bedrijf? 
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Tenslotte… 
 

We hebben geprobeerd om onze ervaring in het definiëren van KPI’s in een Field Service organisatie te bundelen in deze whitepaper. 

Natuurlijk zijn we er ons van bewust dat we in deze whitepaper nooit volledig kunnen zijn. Afhankelijk van de grootte van een bedrijf en  

de mate van volwassenheid van een organisatie, zullen de strategische doelen erg verschillen. Voor de startende onderneming zal het 

positioneren van het bedrijf in de markt een volledige dagtaak zijn, voor de multinational zullen bijvoorbeeld een snelle betaling en een 

goed creditmanagement strategisch belangrijk zijn. 

 

Logischerwijs zullen dan ook verschillende KPI’s zijn gedefinieerd. 

 

We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Werkt u met KPI’s, of (nog?) helemaal niet? Mist u in deze whitepaper KPI’s of stuurinformatie 

die voor uw bedrijf van wezenlijk belang is? 

 

Laat het ons weten! 

 

Mail ons op kpi@newminds.nl of bel ons. 

De adresgegevens vindt u onderaan deze pagina. 

Bezoek voor meer informatie over Spatio onze vernieuwde website: www.spatio.nl 

  

Met bijzondere groet, 

 

 

Erik Laarman 

Directeur Newminds 

 

 

 


