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IN DE BOEKEN
RECENSIE –
KEY PERFORMANCE ILLUSIES

Ment Kuiper

Coen de Brujn durt het aan om een boek te schrjven over een onderwerp waarvan iedere marketingprofessional zegt dat het belangrjk is: key
performance indicatoren (KPI’s). Maar als puntje
bj paaltje komt, hebben we als professionals best
moeite om aan te geven wat het resultaat of de ‘performance’ van een strategie zal zjn, en om daarop
te worden aangesproken. We praten liever achteraf
iets recht wat krom is.
Meten is weten. Dat zjn de eerste woorden die De
Brujn uitspreekt in Key Performance Ilusies. En daar
gaat hj vervolgens vol voor. Vanuit de uitleg van een
KPI tot en met de wjze waarop de KPI de wereld verandert. Een KPI is ‘een instrument … dat meet hoe iets of
iemand het doet’, aldus De Brujn. Dat klinkt voor vergevorderde professionals wat eenvoudig. Maar eenvoud siert de mens. Aan de hand van voorbeelden legt
de auteur vervolgens uit wat mogeljke KPI’s kunnen
zjn vanuit vjf verschilende managementgebieden,
te weten: klant, proces, mensen, inancieel, en markt.
Het is goed om te zien dat er vanuit het KPI-denken
niet aleen wordt gedacht aan de manier waarop je een
KPI deinieert en toepast. Het gaat erom dat je de mensen in je organisatie mee krjgt. Essentieel is dan dat je
geen KPI’s gebruikt die we overschaten; voorbeelden
daarvan zjn onder andere de Net Promoter Score, de
beurskoers en peilingen. De Brujn bespreekt ook de
verschilende managers in een organisatie en bekjkt,
op basis van managementstjl, welke KPI voor hen de
meeste impact heet.
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Om mensen te overtuigen en KPI’s ook daadwerkeljk te laten spreken, heeft de auteur gekeken naar de
impact van KPI’s. Zjn er scherpe definities vastgelegd? En welke bjbehorende meetfactoren worden er
gehanteerd? Het is bovendien belangrjk om erop te
letten dat het ‘KPI-denken’ geen vastgeroest instrument wordt in de organisatie en de strategie – vastgeroest in de zin van ‘we doen het omdat het moet,
maar we weten eigenljk niet waarom’.
De lezer krjgt veel goed bruikbare uitkomsten aangereikt. In elk geval zet het boek je aan het denken: hoe
kun je meer vat krjgen op je eigen strategie? Tot besluit
geet De Brujn negen lessen mee. Ik zal ze hier niet alemaal noemen, want ik vind dit boek een aanrader, maar
lessen als ‘fouten maken mag’ en ‘omarm onzekerheid’
spreken mj, naast de andere zeven lessen, zeker aan.
Key Performance Ilusies is een boek dat een bjdrage
levert aan het meetbaar maken en houden van onze
strategieën, op welk niveau dan ook. Ik kan me ook
voorstelen dat het volgende boek een KPI-canvas bevat met een aantal voorbeelden en cases waar we dan
van A tot Z in worden meegenomen.
Ment Kuiper is bedrjfskundige en Register Marketeer.
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die zich hier verder in wil ontwik-

Transformatie van een organisatie is moeiljk, maar stilziten is
geen optie voor wie ook in de toekomst relevant wil bljven.

Dit boek bevat veel verrassende
onderzoeksresultaten en herkenbare praktjkvoorbeelden. Aan de
hand van verhelderende inzichten
laat Henk Noort zien hoe jj jezelf
én je organisatie empathischer en
daarmee succesvoler kunt maken.

kelen. Het bevat een rjk overzicht
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van invalshoeken, methodieken en
soorten vragen. De beste investering
die je kunt doen als je regelmatig
coachende gespreken voert!
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leider van haar/zjn team.

In Samenwerken voor gevorderden krjg
je praktische tips om de samenwer-

Output beschrjt ‘het gewenste

king met je colega’s structureel te

resultaat’, input beschrjt ‘hoe’ we

versterken. Figee en Van Rjn doen

dat resultaat bereiken. Tot waar mag

dit aan de hand van twintig herken-
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Ze leggen uit hoe 1 + 1 echt 3 wordt,

los. Aan de hand van ruim honderd

zodat mensen samen topprestaties
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kunnen leveren.

ken behandelen Vandendriessche en

Dit boek geet niet aleen meer
zicht op je eigen rol in de samenwerking, maar ook op de rolen van
anderen. Hoe wend jj de kracht
van het hele team aan, ook als je
geen leidinggevende bent en dus
niets kunt afdwingen?

Moons in Waarom uw oplossing het
probleem is – Magistraal ondernemen
met het input-outputmodel het concept
van ‘outputformulering’. Met minder
cjfers, minder vraagtekens en een
gemotiveerder team tot gevolg. Een
leider kan zich permiteren geen
oplossingen te hebben, maar geen
criteria hebben is onacceptabel. De
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