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Prestatiemanagement ‘is here to stay’. Een systeem voor prestatiemanage-
ment is, zowel voor organisaties in de profit- als die in de non-profitsector, 
niet meer weg te denken. Organisaties moeten resultaatgericht zijn, maar 
mogen tegelijkertijd niet star zijn. De te bereiken resultaten staan van tevo-
ren vast, maar kunnen worden aangepast als nieuwe informatie beschikbaar 
komt. Organisaties die prestatiemanagement hebben ingevoerd, hebben ge-
meen dat zij heel gericht denken, plannen en werken. De basis daarvoor is de 
jaarlijkse managementcyclus: een op doelstellingen gebaseerd cyclisch leer- en 
verbeterproces. In navolging van velen typeren wij dit proces in dit boek als de 
‘Plan, Do, Check, Act’-cyclus. Van deze PDCA-cyclus zijn Shewart en Deming 
de grondleggers.

Toen Deming in de jaren ’50 van de vorige eeuw de ‘Shewart cycle’ in Japan 
introduceerde, had de cyclus betrekking op alle levensfasen van een product: 
ontwerp, productie, verkoop, testen tijdens gebruik, gevolgd door herontwerp. 
Geleidelijk aan heeft men deze keten veralgemeniseerd tot een leercyclus en 
hem als ‘Deming Circle’ op de besturing van organisaties toegepast (Latzko & 
Saunders, 1995). De cyclus voorziet in het opstarten van nieuwe activiteiten, 
het beoordelen van de voortgang ervan en het zonodig treffen van aanvullende 
of nieuwe maatregelen. De cyclus is het kloppend hart van prestatiemanage-
ment; stilstand is dodelijk. Om goed te kunnen werken met de PDCA-cyclus 
moeten organisaties de beschikking hebben over een ‘performance dashboard’ 
dat de bereikte resultaten zichtbaar maakt. Het dashboard verhoudt zich tot 
de PDCA-cyclus als de cockpit van een vliegtuig tot het vluchtplan. In dit boek 
wordt de metafoor van de Organisatiecockpit gebruikt en worden de functies 
van het performance dashboard van een organisatie vergeleken met die van de 
cockpit van een vliegtuig.

1.1 De cockpit als metafoor

De cockpit is de stuurhut van een vliegtuig. In die stuurhut nemen de vlie-
gers – in onderling samenspel, maar binnen de lijnen van de hiërarchie – de 
beslissingen. Die beslissingen zijn steeds gebaseerd op de informatie die in 
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de cockpit wordt gepresenteerd én op de persoonlijke waarnemingen van de 
vliegers. Intussen vervolgen ze hun weg van A naar B. In de cockpit van een 
vliegtuig kunnen we enkele typen ‘metertjes’ (indicatoren) ontwaren die voor 
de besturing een specifieke functie hebben. Er zijn instrumenten die voor de 
navigatie van belang zijn. Ze geven informatie over de geografische positie en 
daarmee over de afstand tot de bestemming en eventuele afwijkingen van de 
route zoals die is opgenomen in het vluchtplan. In dat geval kunnen we over 
doelindicatoren spreken. Er zijn andere instrumenten die omgevingsindicato-
ren laten zien, hetgeen eveneens van belang is voor een veilige navigatie. Deze 
instrumenten worden gevoed met informatie over bijvoorbeeld de heersende 
windsnelheid en richting, de komende weerssituatie of over andere vliegtui-
gen die in de lucht zijn (radar). Behalve over de navigatie kunnen instrumen-
ten ook informatie geven over systemen (zoals het elektrische of hydraulische 
systeem) of over de verbruikte resources (bijvoorbeeld de brandstof). In deze 
gevallen betreft het indicatoren die iets over de toestand van systemen respec-
tievelijk de resources zeggen. Het is niet altijd nodig dat de toestand met een 
actuele meetwaarde wordt aangegeven. Een rood of groen oplichtend lampje 
kan voldoende informatief zijn.

Voor de besturing van een vliegtuig worden dus doel-, toestands- en omge-
vingsindicatoren gebruikt. We hebben ze allemaal nodig. Interessant is dat de 
doelindicatoren altijd een speciale plaats in de cockpit krijgen: ze staan centraal 
in het blikveld van de vlieger. Die kan ze onmiddellijk visueel verwerken.

De hier geschetste gang van zaken in de vliegtuigcockpit wordt door ons ge-
bruikt als metafoor om weer te geven hoe een performance dashboard van 
een organisatie behoort te functioneren. Hierop gebaseerd is een methodiek 
van prestatiemanagement ontwikkeld die in dit boek wordt beschreven en die 
Organisatie cockpit is genoemd. De methodiek geeft aan hoe de principes van 
de stuurhut toegepast kunnen worden door managers die hun koers hebben 
uitgezet. De manager is daarbij te vergelijken met de vlieger: hij wil met zijn 
organisatie van A naar B en kan daarbij goed gebruikmaken van de genoemde 
typen indicatoren. Net als in een vliegtuig moeten ook nu de doelindicatoren 
een centrale plaats krijgen.

De meeste organisaties noemen zich zelf resultaatgericht, maar vaak klopt 
dat maar ten dele. Ze beschikken wel over indicatoren, maar die leveren over-
wegend toestandsinformatie over de systemen en de resources waarover de or-
ganisatie beschikt. Dat is niet voldoende en bovendien is het te risicovol om 
het daarbij te laten. Organisaties moeten hun strategie expliciteren en opera-
tionaliseren in doelindicatoren. Ze moeten in de gaten houden of de ingezette 
route nog wel veilig gevolgd kan worden. Daarvoor moeten ze regelmatig de 
ontwikkelingen in de omgeving beoordelen en daarop afgestemde indicato-



de ‘organisatiecockpit’  als methode van prestatiemanagement

17

ren ontwikkelen. Om succesvol te zijn hebben organisaties dus verschillende 
typen indicatoren nodig. Zij kunnen die opnemen in een Organisatiecockpit.

In dit boek wordt het concept van de ‘Organisatiecockpit’ uitgebreid beschre-
ven. Het is een methode waarmee elke organisatie op een eigentijdse manier 
haar prestaties kan managen. We geven in hoofdstuk 2 tot en met 5 aan hoe 
een cockpit wordt ontworpen en in de daarop volgende hoofdstukken hoe de 
cockpit wordt geïmplementeerd en gebruikt. In dit hoofdstuk krijgt de lezer 
eerst nog wat meer achtergrondinformatie. We gaan het terrein van prestatie-
management nader verkennen om daarna het prestatiemanagementconcept 
Organisatiecockpit verder aan te scherpen.

1.2 Prestatiemanagement als schakel tussen initiatief en actie

Prestatiemanagement behelst het sturen van de organisatie naar de gewenste 
doelstellingen. Dit proces begint met het systematisch vaststellen van haar strate-
gie en de besturingsopgave die hieruit voortvloeit voor de top van de organisatie. 

De leiding neemt het initiatief om de strategie te gaan vaststellen en ontwikkelt 
een visie op mogelijkheden van de organisatie en de veranderingen in de om-
geving. Vervolgens voeren leiding en management een diagnose uit van de uit-
gangsituatie, die leidt tot het uitstippelen van een strategie en het vaststellen van 
de be stu rings opgave, ook wel aangeduid als ‘de missie van de organisatie’.

Maar we zijn nu nog niet zover dat iedereen ook weet wat hij doen moet. 
Strategie en missie moeten nog worden geoperationaliseerd. Met behulp van 

Figuur 1.1 Cockpitinformatie

Informatie over : Cockpit van het vliegtuig Cockpit van de organisatie

Doeloriëntatie • Positie 

• Afwijking ten opzichte van juiste koers 

• Snelheid waarmee het doel wordt benaderd

• Externe klantsatisfactie 

• Positie onderneming 

• Realisatie doelen

Omgeving • Buitentemperatuur 

• Windsnelheid 

• Windrichting

• Activiteiten concurrentie 

• Marktontwikkelingen 

• Overheidswetgeving

Systemen • Elektrisch systeem 

• Hydraulisch systeem 

• Temperatuur van de motor

• Kwaliteitssysteem 

• Logistiek systeem 

• Functiewaarderingssysteem

Resources • Energieverbruik 

• Oliedruk 

• Brandstofvoorraad

• Financiële middelen 

• Motivatie personeel 

• Grondstoffen



de cockpit van de organisatie

18

‘strategy mapping’ worden van de strategie en besturingsopgave vervolgens die 
onderwerpen afgeleid waarvan het belang cruciaal is voor de realisatie van die 
strategie. Het belang is zó groot dat het noodzakelijk is om de prestaties van de 
organisatie op dat gebied zichtbaar te maken en dat vindt plaats door indicato-
ren in de Organisatiecockpit op te nemen. De strategy map laat de ambitie van 
de organisatie zien, waarin alle veronderstellingen over de toekomst zijn bere-
deneerd en verwerkt (voor meer informatie over strategy mapping, zie bijlage 2). 
De onderwerpen van cruciaal belang worden strategische zoekvelden of ook wel 
kritieke succesfactoren genoemd. Zijn de indicatoren eenmaal vastgesteld, dan 
gaat men met de Organisatiecockpit in de praktijk aan de slag om acties te bepa-
len en bij te sturen om de gewenste indicatorwaarden te realiseren.

In figuur 1.2 worden de stappen tussen het initiatief van de leiding en het 
nemen van actie nog eens weergegeven. In het proces van prestatiemanage-
ment moeten alle getoonde stappen aan de orde komen. Door in dit proces 
voortdurend te focussen wordt ervoor gezorgd dat er een kleine set indicatoren 
wordt ontwikkeld; via decompositie wordt bereikt dat de acties in relatie staan 
tot de strategie. De indicatoren worden als vaste maatstaven in de cockpit opge-
nomen. Aan elke indicator kunnen periodiek andere prestatiedoelen worden 
gekoppeld die het nemen van actie in de organisatie uitlokken. 
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1.3 Ontwerpen van het performance dashboard

In een strategy map wordt de ambitie van de organisatie geconcretiseerd, maar 
is nog niet tot meet- en toetsbare proporties teruggebracht. Dat is een functie 
van het performance dashboard. Hiervoor zijn verschillende termen in omloop 
zoals Performance Scorecard, Balanced Scorecard, Management Dashboard, 
Managementcockpit en Organisatiecockpit. In dit boek wordt het dashboard 
consequent aangeduid als Organisatiecockpit, tenzij over performance dash-
boards in het algemeen wordt gesproken of indien wordt verwezen naar een 
specifiek dashboard zoals de Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1996). 

Dashboard: Engelse term waarmee oorspronkelijk een paneel in de besturingscabine van 

een motorrijtuig werd bedoeld, waarin indicatielampjes zijn ingebouwd die waarschuwen 

wanneer er iets mis dreigt te gaan met het voertuig. Bijvoorbeeld om aan te geven dat het 

oliepeil onder een bepaald niveau is gedaald, of dat de laadstroom van de accu te laag is. 

Een dashboard is veelal zo gebouwd dat het in één oogopslag te overzien is.

Cockpit: Engelse term voor de ruimte waarin de piloot zit en van waaruit hij het vliegtuig 

bestuurt. Oorspronkelijk ontstaan in de oorlogsvliegerij met een dubbelzinnige betekenis 

(hoe kan het ook anders ...): cock-pit, ofwel de (toen vaak krappe) ruimte waarin de stuur-

knuppel zit. En jawel, dit uiterst handige instrument werd natuurlijk geassocieerd met het 

mannelijk geslachtsorgaan, vandaar. Behalve het besturingsorgaan bevat de cockpit – en 

zeker in de hedendaagse vliegtuigen – alle instrumenten, indicatoren, bedieningsorganen 

en (kunstmatige) intelligentie nodig om het toestel te besturen. Zeker in de grotere vlieg-

tuigen is de ruimte van de cockpit onderverdeeld in diverse consoles of dashboards die 

specifieke taken hebben of bepaalde delen van het toestel in beeld brengen.

Op het performance dashboard worden voor elk strategisch zoekveld één of 
meer prestatie-indicatoren opgenomen en van een streefwaarde voorzien. 
Alleen de beste indicatoren moeten er een plaats vinden. In de praktijk bete-
kent dit dat minder indicatoren worden opgenomen in de cockpit dan er tij-
dens het ontwerpproces op tafel zijn gekomen. Men selecteert op de infor-
matiewaarde, maar ook op het gemak waarmee de indicator kan worden op-
gesteld. Kenmerk van een goed performance dashboard is dat de realisatie 
van de strategie met een beperkt aantal prestatie-indicatoren goed kan wor-
den gevolgd.
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1.4 Gebruik van het dashboard in de praktijk

Bij de realisatie van de strategie in de dagelijkse praktijk speelt het dashboard 
een cruciale rol. Binnen de verschillende onderdelen van de organisatie (afde-
lingen en groepen) moeten activiteiten worden uitgezet om de gewenste indi-
catorwaarden te gaan realiseren. De medewerkers worden hierbij betrokken 
om de besluitvorming te verbeteren en commitment te verkrijgen. Vervolgens 
worden er afspraken gemaakt die moeten worden gecommuniceerd en gecoör-
dineerd. Committeren, coördineren en communiceren leiden ertoe dat ieder-
een in de organisatie weet wat er moet gebeuren en welke tijdsperiode daarvoor 
staat. En daarmee wordt de Plan-fase van de genoemde PDCA-cyclus in gang 
gezet. Vervolgens gaan de medewerkers en hun manager met de betreffende 
activiteiten aan de slag. Als het goed is zullen daarmee de indicatorwaarden ver-
beteren. Op alle besturingsniveaus bespreken managers van tijd tot tijd de indi-
catorstanden. Afwijkende scores worden besproken en geanalyseerd. Managers 
spreken hun medewerkers op hun verantwoordelijkheden aan of bieden onder-
steuning bij het oplossen van problemen, al naar gelang nodig. Zo vormen de 
indicatorwaarden keer op keer een belangrijk ijkpunt: hebben we het in de af-
gelopen periode goed gedaan?

Een goede methode om de resultaten te analyseren, is het beoordelen van 
de trend. Aan de trend kunnen de manager en zijn mensen zien of er verbe-
teringen zijn of dat het in de loop van de tijd juist slechter is gegaan. De trend 
levert dus een belangrijk signaal. Daarnaast is het essentieel dat men zich niet 
blind staart op de cijfers. Natuurlijk zijn de absolute cijfers relevant, maar 
veelal biedt het verhaal achter de cijfers veel meer informatie als het gaat om 
de vraag: wat moeten we nu anders (beter) doen? Het gaat dus eerst om het 
vinden van de verklaring waarom de cijfers zo zijn zoals ze zijn. Pas daarna 
wordt de te nemen actie bepaald.

Resumerend kan prestatiemanagement worden omschreven als het proces 
waarin sturing en bijsturing van een organisatie plaatsvindt door het zetten 
van de volgende stappen:
• Vaststellen van de strategie van de organisatie. Deze stap kan worden gekarak-

teriseerd als een gezamenlijk proces van topleiding en managementteam. 
Hieruit wordt duidelijk hoe de organisatie zal inspelen op de veranderin-
gen in de omgeving en wat de besturingsopgave is voor de top van de orga-
nisatie. 

• Identificeren van zoekvelden. Dat zijn de onderwerpen waarop de organisa-
tie anders of beter moet gaan presteren wil zij in haar strategische opzet 
kunnen slagen en die daarom ook wel kritieke succesfactoren worden ge-
noemd.
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• Bepalen van prestatie-indicatoren per afzonderlijk zoekveld. Hiermee worden 
de maatstaven bedoeld waarmee een zoekveld meetbaar kan worden ge-
maakt.

• Het voorzien van de prestatie-indicatoren van een targetwaarde. Met een tar-
getwaarde wordt aan een indicator een meet- of toetsbare doelstelling toege-
kend. De indicator is dan compleet.

• Opnemen van de gekozen set prestatie-indicatoren in een performance dash-

board. Het gaat erom dat het dashboard (Organisatie  cockpit) wordt voor-
zien van een beperkte set indicatoren waarmee de realisatie van de strate-
gie kan worden gevolgd.

• Het uitzetten van activiteiten in de verschillende organisatieonderdelen (afde-

lingen, groepen, teams, enzovoort). Door het uitvoeren van deze activiteiten 
wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de gewenste indicator-
waarden.

• Het rapporteren van de indicatorstanden en de trendmatige ontwikkeling daar-

van. Op alle besturingsniveaus bespreken managers de indicatorstanden 
waarbij afwijkingen worden geanalyseerd. De trend speelt hierbij een be-
langrijke rol. Op het hoogste niveau wordt vooral de mate van realisatie van 
de strategie gevolgd, op de lagere niveaus wordt beoordeeld of de afgespro-
ken acties zijn gerealiseerd.

• Bijsturing van de organisatie. Er worden (nieuwe) acties ondernomen. Deze 
kunnen bestaan uit incidentele maatregelen dan wel het structureel verbe-
teren van de processen.

1.5 Terminologie

In het spraakgebruik is men niet altijd even consequent. Zo wordt de term ‘in-
dicator’ zowel gebezigd voor maatstaven mét targetwaarde als voor maatstaven 
zónder targetwaarde. Uit de context wordt meestal wel duidelijk wat wordt be-
doeld. In de literatuur spreekt men over de ‘key performance indicator’ en de ‘kri-
tieke prestatie-indicator’; het zijn synoniemen. De toevoeging ‘kritiek’ geeft aan 
dat deze indicator hoort bij een ‘kritieke succesfactor’. Een enkele maal gebruikt 
men de term ‘indicator’ als een kritieke succesfactor wordt bedoeld. Een kritieke 
succesfactor behoort meetbaar te worden gemaakt omdat deze bepalend is voor 
het falen of slagen van een strategie. Een succesfactor die niet gecompromitteerd 
mag worden, duidt men ook wel aan met de term ‘strategisch zoekveld’ of kort-
weg ‘zoekveld’. In dit boek worden de termen ‘kritieke succesfactor’ en ‘zoekveld’ 
als synoniemen gebruikt. Bij het bespreken van de ‘Organisatiecockpit’ zullen we 
echter steeds over zoekvelden spreken, in relatie tot de Balanced Scorecard wordt 
de term ‘kritieke succesfactor’ gebezigd omdat de grondleggers van dit concept 
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dat ook doen. Voor een uitgebreid overzicht van begrippen in relatie tot prestatie-
management, verwijzen we naar De Waal (2002a).

1.6 Organisatiecockpit: drie krachtige principes

Na deze bespreking van prestatiemanagement wordt het tijd om de bijzon-
dere rol van de Organisatiecockpit verder toe te lichten. De cockpit is gebouwd 
rondom de bestuurder van de organisatie. Het is zijn dashboard, zijn hulpmid-
del om de organisatie te besturen. Een goede Organisatiecockpit is gebouwd 
op drie krachtige principes:
1 focus op de besturingsopgave;
2 decompositie van de strategie tot meetbare elementen; 
3 ownership van indicatoren van degenen van wie de prestatie wordt geme-

ten.

We zullen ze nu ieder afzonderlijk bespreken.

Principe 1: Focus op de besturingsopgave
Het eerste principe van de Organisatiecockpit luidt ‘Focus op de besturingsop-
gave van het management’. De Organisatiecockpit moet uitsluitend die infor-
matie leveren die de manager nodig heeft om zijn organisatie te kunnen be-
sturen. Niet meer, maar zeker niet minder. Daarom moet in de eerste plaats 
alleen op die onderwerpen worden gefocust die voor de realisatie van de stra-
tegie van wezenlijk belang zijn. Het focusprincipe voert naar een beperkte set 
doelstellingen: de zaken die de manager echt moet bereiken. Nu schreeuwen 
veel zaken om de aandacht van managers. Door de waan van de dag verwar-
ren deze gemakkelijk datgene wat tijdelijk even urgent is met wat echt belang-
rijk is. Een cockpit die is ingericht volgens het focusprincipe houdt hem echter 
steeds zijn specifieke missie of besturingsopgave voor. Het is altijd een hand-
vol factoren die het succes van de organisatie bepaalt en die zorgt voor het me-
rendeel van de waardecreatie door die organisatie.

Focussen heeft echter nog een tweede betekenis: het beperken van het aan-
tal indicatoren voor elk van de gevonden succesbepalende factoren. Niet elke 
indicator heeft evenveel informatiewaarde. Het zoeken is dus naar een rela-
tief kleine set indicatoren die veelzeggend is. Het vraagt zorg en aandacht om 
de ‘vital few’ en niet de ‘trivial many’ indicatoren in de Organisatiecockpit te 
krijgen. Anders dan vaak wordt gedacht, kan de manager niet in zijn eentje 
bepalen wat de juiste indicatoren zijn. Dat is ook niet gewenst, in de cockpit-
filosofie is het groepsproces van het doelstellen net zo belangrijk als het stel-
len van de doelen zelf (zie hierna principe 3: Ownership). Wanneer het gaat 
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om de Organisatiecockpit, zijn de leden van het managementteam ‘partners 
in crime’. Het motiveert en het geeft energie om met elkaar een strategie te 
ontwerpen en een strategy map in elkaar te steken. De topleiding investeert 
in een collectief proces van ambitieontwikkeling met zijn managementteam 
(Weggeman, 1995). Maar ook een afdelingsmanager doet er goed aan om in 
afstemming met zijn mensen de doelen te bepalen. Daarnaast zal hij moeten 
overleggen met zijn baas en zijn doelstellingen moeten inpassen in de organi-
satiestrategie en de missie die daarvan is afgeleid. De afdelingsmanager heeft 
dus een afgeleide en veel beperktere besturingsopgave, maar ook daarop is 
het focusprincipe van toepassing. Desgewenst kunnen de doelstellingen van 
lagere managers ook vorm krijgen in een eigen cockpit. In elk van deze cock-
pits behoeft dan slechts een beperkt aantal indicatoren te worden opgenomen. 
Men spreekt dan wel van afdelingscockpits. Waar het om gaat is dat door toe-
passing van het focusprincipe op alle besturingsniveaus de organisatie uitein-
delijk wordt bestuurd met een relatief kleine set van doelstellingen die alle hun 
vertrekpunt vinden in dezelfde strategie. 

Figuur 1.3 Principes van de Organisatiecockpit
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Principe 2: Decompositie van de strategie in meetbare componenten
Om het meteen maar duidelijk te stellen: een strategie die niet meet- of toets-
baar kan worden gemaakt, is niet uitvoerbaar. Een belangrijke taak van pres-
tatiemanagement is daarom het meetbaar maken van de strategie. Volgens 
het decompositieprincipe behoort dit plaats te vinden door in een aantal tus-
senstappen van de strategie via strategische zoekvelden te komen tot presta-
tie-indicatoren. Het decompositieprincipe ziet elke tussenstap als een trede 
die past in een samenhangende hiërarchie van doelstellingen. Het is een be-
redeneerde aanpak en de verkregen samenhang zorgt ervoor dat met de uit-
eindelijke gekozen indicatoren wordt gemeten wat men wil meten: de realisa-
tie van de strategie.

Met het ontwikkelen van een dergelijke ‘muizentrap’, zoals de hiërar-
chie van doelstellingen wel beeldend wordt aangeduid, kan worden begon-
nen nadat een samenhangend model voor de toekomst is opgebouwd. In dit 
model worden de onderwerpen van strategisch belang (zoekvelden) opgeno-
men en in een onderling verband weergegeven (strategy mapping). Is eenmaal 
vastgesteld dat een onderwerp een strategisch zoekveld is, dan moet men al-
tijd nagaan met welke indicator deze meetbaar kan worden gemaakt. Een stra-
tegy map is dus een waardevol middel bij het operationaliseren van de strate-
gie tot op indicatorniveau.

Bij het decompositieproces wordt van globaal naar fijn gewerkt. In de prak-
tijk wordt daarbij tevens van buiten naar binnen gewerkt. Via decompositie 
van de strategie en de besturingsopgave (doelstellingen) worden zo interne 
doelstellingen en activiteiten opgespoord en hieraan worden indicatoren ver-
bonden. De moraal hiervan: via decompositie daalt men – vertrekkend bij de 
strategie – net zolang af, tot men is aangeland bij meetbare grootheden voor 
de betreffende doelstellingen en activiteiten. 

Het bedrijf ‘De Witte Zwaan’ verkoopt reeds vele jaren luxe huishoudelijke artikelen als ser-

viezen, glaswerk en speciaal keukengerei. Ondanks een uitstekende reputatie komt de winst 

jaar na jaar steeds meer onder druk te staan. De eigenaar ziet met lede ogen aan dat elk jaar 

de omzetten teruglopen. Hij besluit om een nieuwe strategie te ontwikkelen. Uit analyses 

weet hij dat de klanten zijn zaak vooral incidenteel bezoeken, namelijk als men voor een ge-

legenheid iets bijzonders nodig heeft. Hij wil nu de omzet vergroten en het ‘lifestyle’-con-

cept presenteren onder het motto ‘van incident naar trend’. Hij zoekt zijn klanten niet lan-

ger primair bij het publiek dat iets komt uitzoeken voor een feestelijke gebeurtenis, maar 

bij ‘mensen die van het goede leven houden’. Hij ontwikkelt een strategy map, en komt al 

doende tot de conclusie dat er drie strategische zoekvelden zijn: de introductie van het ‘life-

style’-concept, de trendy samenstelling van assortiment en het bieden van topservice. 
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Voor elk zoekveld ontstaat nu voor de eigenaar ‘de verplichting’ één of meer passende in-

dicatoren te gaan ontwikkelen. Voor het assortiment is hij er snel uit. Hij gaat onder meer 

maandelijks de omzet per trendy merk registreren en vergelijken. De trendy merken moe-

ten voor een toenemend aandeel van de omzet gaan zorgdragen. Voor topservice dienen 

zich al snel enkele indicatoren aan: aantal klachten, snelheid nabestellingen en hoeveel-

heid gevolgde cursussen adviserend verkopen. Hij besluit, volgens het focusprincipe, al-

leen de snelheid van het nabestellen te gaan meten. Het vinden van indicatoren voor de 

introductie van het nieuwe ‘lifestyle’-concept vindt hij maar lastig. Voorlopig besluit hij het 

aantal bezoekers van zijn nieuwe website goed te gaan volgen. Verder wordt hij lid van een 

keten van ‘lifestyle’-ondernemers, maar kan daar zo gauw geen indicator aanhangen. 

Figuur 1.4 Strategy map ‘De Witte Zwaan’
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Wel neemt hij zich voor om aan klanten te vragen of dit aanspreekt. De beste indicator 

voor een succesvolle introductie van het concept vindt hij de indicator ‘herhaalaankopen’. 

Omdat het merendeel van de aankopen met pin of creditcard plaatsvindt, besluit hij deze 

te gaan volgen met de software die hij heeft om elektronisch te bankieren.

Doel-middelhiërarchie

Om meer inzicht te krijgen in het decompositieprincipe bespreken wij hier de 
hiërarchie van doelstellingen nog wat uitgebreider. Deze wordt ook wel aangeduid 
als de doel-middelhiërarchie, omdat een lagere doelstelling gezien kan worden 
als middel in relatie tot een hogere doelstelling. Wij spraken hiervoor al over een 
‘muizentrap’, waarvan elke lagere trede een nog meer toegespitste doelstelling laat 
zien. Op de hoogste trap staat een centrale strategische doelstelling (bijvoorbeeld: 
vergroten winstgevendheid) en op de laagste de indicatoren. In de praktijk blijkt 
heel vaak dat men bij het afdalen van de trappen ‘van buiten naar binnen’ werkt. 
Alleen de realisatie van de doelen op de hoogste treden kunnen door de buiten-
wacht (klanten, derden) worden waargenomen. Sterker nog, als het goed is wordt 
de organisatie eraan herkend. Deze doelstellingen kan men dan ook zien als de ex-
terne karakteristieken. Dergelijke na te streven karakteristieken dwingen het ma-
nagement op zoek te gaan naar intern te nemen maatregelen om deze te kunnen 
realiseren. Daarom wordt pas na de strategieontwikkeling een overstap gemaakt 
naar het formuleren van het tweede type – de interngerichte – doelstellingen. De 
doelen op de lagere treden verwijzen naar deze interne karakteristieken.
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Figuur 1.5 Voorbeeld van een doel-middelhiërarchie van een school
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Als toelichting volgt een voorbeeld van een doel-middelhiërarchie in een onderwijsorga-

nisatie. De school in kwestie heeft de besturingsopgave ‘verhoog de kwaliteit van het on-

derwijs’ opgenomen en ziet drie manieren om dit te bereiken: innovatie en vernieuwing, 

het personeelsbeleid en de kwaliteit van de docent. Op grond van kennis en ervaring bin-

nen school en schoolleiding zijn deze aangrijpingspunten geïdentificeerd. In de termen 

van de cockpitmethodiek worden ze zoekvelden genoemd, omdat deze punten altijd de 

moeite lonen om meetbaar te worden gemaakt. Om het zoekveld ‘kwaliteit van de docent’ 

te kunnen meten komen (na discussie) drie indicatoren in aanmerking: motivatie van de 

docent, bijscholing en de didactische bekwaamheid. Vanwege het grote belang hiervan 

worden ze ook wel aangeduid als kritische prestatie-indicatoren of kortweg: indicatoren. 

Een gecontroleerde invoering van de strategie is niet mogelijk zonder dat goed wordt ge-

scoord op deze indicatoren. De leiding van de school heeft daarom als taak hiervoor in-

terne acties te gaan ontwikkelen.

Het voorbeeld laat zien dat er sprake is van een cascade van doelen en midde-
len. Vertrekkend bij een strategische doelstelling daalt men via zoekvelden net 
zolang af tot men is aangeland bij een meetbare grootheid die de betreffende 
doelstelling kan representeren. In de praktijk blijken drie of vier stappen vaak 
voldoende te zijn. 

Principe 3: Geef degenen op wie de indicator wordt toegepast het ownership
Toepassing van het ownershipprincipe, zoals de verkorte naam van dit prin-
cipe luidt, moet ervoor zorgen dat de indicatoren in de organisatie worden ge-
accepteerd. ‘Ownership’ wil in dit verband zeggen dat men zelf de relevantie 
van de indicator kan beoordelen en dat men zich voor het bereiken van de ge-
wenste indicatorstanden verantwoordelijk voelt. Om ownership te bereiken is 
het nodig dat degenen die hun gedrag moeten richten naar een bepaalde stand 
van een indicator, bij de totstandkoming van die indicator worden betrokken.

In de praktijk geeft de toepassing van dit principe de meeste problemen. Er 
zijn enkele vuistregels die aangeven hoe een lid van de organisatie betrokken kan 
worden bij het opstellen van indicatoren, maar recepten die altijd werken zijn er 
niet. Allerlei vormen van ownership komt men tegen die variëren van het instem-
men met voorgestelde indicatoren tot en met het zelf opstellen van indicatoren. 
Het ownership hoeft zich niet te beperken tot de inhoud van de indicator maar 
kan ook op de vormgeving (de presentatie) betrekking hebben. Men kan het ex-
clusief ownership hebben, maar men kan het ownership ook met anderen delen, 
bijvoorbeeld met teamleden. Hoe intensief de leden van de organisatie betrokken 
willen worden, hangt verder af van de cultuur van de organisatie.
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Een algemene regel is dat een actieve vorm van gedeeld ownership goed werkt. 
Bij actief en gedeeld ownership ontwikkelen mensen in een team de indicato-
ren die voor hen van belang zijn. Dat zijn bijvoorbeeld het hoogste manage-
mentteam van de organisatie, de managers van een lager besturingsniveau of 
de medewerkers van een afdeling met hun manager die met elkaar de eigen 
indicatoren ontwikkelen. Een andere regel is dat de lagere niveaus eerst moe-
ten begrijpen wat de besturingsopgave van het hogere niveau behelst voordat 
zij hieraan willen bijdragen. Voorzover ze daarbij zelf indicatoren gebruiken, 
is het gewenst dat zij deze zelf ontwikkelen en hiervan een min of meer volle-
dig ownership hebben.

In de praktijk werken deze regels zo uit dat de top de grote lijn aangeeft 
en daar prestatie-indicatoren op organisatieniveau bij ontwikkelt (de topsheet). 
Lager in de organisatie, bijvoorbeeld op afdelingsniveau, wordt dan bepaald hoe 
hieraan bijgedragen kan worden en wordt een actieplan opgesteld. De manager 
van de afdeling kan daarbij behoefte hebben aan een afdelingsdashboard; hij 
moet ervoor zorgen dat zijn medewerkers de indicatoren hiervoor opstellen. 

Het ownershipprincipe maakt dus gebruik van een top-down- en een bottom-
upbenadering en laat het aan de organisatie over om daarvoor zelf de juiste ba-
lans te bepalen. Het criterium voor de juiste balansverhouding is ‘commitment’ 
op alle niveaus. De top-downbenadering betreft de eerste decompositieslag op in-
stigatie van de topleiding; een proces dat moet leiden tot de formulering van een 
strategie en een missie. Binnen de methodiek van de Organisatie cockpit wordt 
daarbij gebruikgemaakt van de strategische of besturingsdialoog (Berenschot, 
2002). Een strategische dialoog biedt de mogelijkheid om het managementteam 
te laten participeren in het strategie-ontwikkelingsproces. Naarmate de behoefte 
aan een strategie urgenter is, neemt de bruikbaarheid van de brede dialoog af. 
Als snelheid geboden is, wordt er ingeleverd op ‘ownership’. De leiding moet de 
‘sense of urgency’ dan expliciet communiceren en ervoor zorgen dat de leden 
van de organisatie overtuigd raken. De sterke kant van het werken met een stra-
tegische dialoog is dat alle leden van het hoogste besturingsniveau worden ge-
dwongen om na te denken over de lange termijn. Door de operationele drukte 
van alle dag nemen veel managers daar te weinig tijd voor.

Het principe van de dialoog kan ook lager in de organisatie worden toege-
past. Als voorbeeld nemen wij weer het afdelingsniveau. Het afdelingshoofd 
kan zijn mensen, tegenwoordig veelal hoogopgeleide kenniswerkers, betrek-
ken bij de tweede decompositieslag waarin de operationele acties en indicato-
ren worden bepaald. De kenniswerkers zullen zich niet zomaar houden aan 
het actieplan. Door hen te betrekken wordt het plan beter en het voorkomt mo-
gelijk ook het terugdraaien van plannen die anders zouden zijn ontstaan.
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1.7 Wat is nieuw aan de Organisatiecockpit?

In de Organisatiecockpit worden reeds bekende, maar in de praktijk veelal frag-
mentarisch of niet consistent toegepaste, methoden gecombineerd tot een slui-
tende aanpak om een organisatie te besturen. Er zijn elementen in verwerkt 
van andere benaderingen van prestatiemanagement: strategieontwikkeling, 
kritieke succesfactoren (Van Veen-Dirks & Wijn, 2000), Balanced Scorecard, 
Management by Objectives, resultaatgerichte bedrijfsvoering (Mulder & Tepper, 
1993) en empowerment. De cockpitmethodiek is daar geen optelsom van, maar 
biedt een eigen conceptuele benadering van prestatiemanagement. De eer-
ste versie van de Organisatiecockpit werd gepresenteerd in 1994; hierin kreeg 
vooral het ontwerpen van de cockpit veel gewicht. De methodiek die is opgeno-
men in dit boek bouwt hierop voort, maar geeft nu ook de implementatie van 
het concept alle aandacht. Deze methodiek maakt gebruik van jarenlange erva-
ringen van managers en is aangescherpt met de adviesexpertise die is opgedaan 
met de Organisatiecockpit in tal van bedrijven en instellingen.

Duidelijke voorbeelden waarmee de Organisatiecockpit zich onderscheidt van 
andere methoden:

• De Organisatiecockpit is inhoudsneutraal

 De organisatie moet zelf haar strategie operationaliseren in kritieke suc-
cesfactoren en die meetbaar maken met indicatoren. Dit leidt tot het opne-
men van organisatiespecifieke indicatoren in de cockpit. Andere methoden 
geven veelal aan welke factoren kritiek behoren te zijn en gaan ervan uit dat 
het volstaat om alleen die factoren meetbaar te maken.

• De cockpit biedt een compleet dashboard voor de besturing

 Met doel- en toestandsindicatoren kan de realisatie van de strategie worden 
gevolgd. Door het opnemen van organisatiespecifieke omgevingsindicato-
ren kan bovendien worden gevolgd of ontwikkelingen in de omgeving van 
de organisatie nopen tot het aanpassen van de strategie.

• De cockpit richt de aandacht van managers op de dagelijkse praktijk

 Veel organisaties hebben het strategisch beleid onvoldoende operationeel 
uitgewerkt. Managers vinden dat minder spannend. De cockpit voorziet 
echter in een koppeling van het operationele aan het strategisch beleid. 
Hierdoor is het vaststellen van operationele indicatoren en maatregelen 
zeker gesteld en wordt de Deming-cyclus gestart. Misschien niet flashy, 
maar het zorgt er wel voor dat managers zich bezighouden met de dage-
lijkse praktijk.
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• De cockpit biedt mogelijkheden om de topdownbenadering te combineren met de 

bottom-upbenadering

 Daardoor kan een krachtige centrale sturing worden gegeven en kunnen 
managers en medewerkers lager in de organisatie betrokken worden bij de 
uitwerking.

• De cockpit gaat ‘back to basics’

 Last but not least: eenvoud staat voorop. De Organisatiecockpit is een basaal 
managementconcept dat zijn waarde bewijst bij de integrale besturing van 
organisaties. Terwijl de cockpit gebruikmaakt van een beperkte set indicato-
ren, zijn andere organisatiemodellen (zoals EFQM, INK en ISO-9001) uit-
gegroeid tot complexe gedachteconstructen met veel te beheersen variabe-
len. Deze variabelen vragen allemaal de aandacht van de gebruiker. In die 
complexiteit loopt deze gemakkelijk vast en bestaat het risico dat hij zich 
vastklampt aan handleidingen en uit het oog verliest wat in zijn specifieke 
situatie van belang is (Hoogendijk & Kerklaan, 2003).

Na het voorgaande zijn we zover dat we de vijf belangrijkste kenmerken van 
het concept Organisatiecockpit op een rij kunnen zetten.

Het concept Organisatiecockpit in vijf punten

1 De cockpitmethodiek voorziet in de ontwikkeling en concretisering van 

ambities

De ambitieontwikkeling vindt plaats tijdens het proces van strategiebepaling (strategy map-

ping). Via de doel-middelhiërarchie komt de concretisering tot stand, wordt voor elk bestu-

ringsniveau bepaald wat de te leveren prestaties zijn en weten alle niveaus waarom dat zo is.

2 Elk besturingsniveau kan (mag) een aangepaste eigen cockpit vaststellen

Het principe van de Organisatiecockpit kan niet alleen op organisatieniveau maar ook op 

lager niveau worden gebruikt. De voorwaarde is echter dat er moet worden gezorgd voor 

samenhang tussen de verschillende cockpits die dan ontstaan. Die samenhang kan worden 

bereikt door verticale afstemming tussen de verschillende besturingsniveaus en door hori-

zontale afstemming tussen afdelingen, processen of individuen.

3 De informatie die in de cockpit wordt gepresenteerd, moet leiden tot actie

In de cockpit wordt de focus slechts gericht op indicatoren die voor het betreffende bestu-

ringsniveau van doorslaggevend belang zijn voor succes. Als de indicatorwaarden zich niet 

goed ontwikkelen, is er objectief gezien altijd aanleiding om actie te nemen of een onder-

zoek te starten.
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4 De totstandkoming en het gebruik van de cockpit nodigen uit tot nemen 

van actie

Medewerkers op elk niveau hebben invloed op de keuze van de indicatoren. Hiervan gaat 

een stimulerende werking uit en er ontstaan subjectieve drijfveren om de gewenste indi-

catorwaarden te gaan realiseren en zelf actie te ondernemen.

5 In het cockpitconcept gaan meten én managen hand in hand

Het meetsysteem is de spin in het web van prestatiemanagement. De organisatie kan 

zelf de vormgeving van het meetsysteem bepalen. Deze vormgeving varieert van een sim-

pel A-4’tje tot een database die met één muisklik alle cockpits van de organisatieonder-

delen tevoorschijn tovert. Meten alleen is echter niet voldoende en heeft slechts betrek-

king op de checkfase van de Deming-Circle. De andere fasen zorgen ervoor dat er wordt 

gestuurd en bijgestuurd.

De voorgaande beschrijvingen maken duidelijk hoe het concept 
‘Organisatiecockpit’ zich verhoudt tot prestatiemanagement. Deze beschrij-
ving behoeft echter op twee punten verdere aanvulling. We zullen eerst ingaan 
op de relatie tussen de Organisatiecockpit en de stijl van leidinggeven. Wij 
sluiten dit hoofdstuk vervolgens af met een beknopte opsomming van voorde-
len en mogelijke bezwaren van het concept.

1.8 Relatie met stijl van leidinggeven

Prestatiemanagement is ‘the art of getting things done’. Hoe belangrijk dit ook 
op zich zelf is, dingen voor elkaar krijgen is meer dan het ontwikkelen van een 
strategie en het operationaliseren hiervan met indicatoren. De crux zit hem in 
het enthousiasmeren en in beweging zetten van de organisatie met het doel 
om de strategie te gaan realiseren. In de praktijk moet het roer nogal eens om; 
de leiding staat dan voor de opgave om een nieuwe stijl van werken in te voe-
ren. Juist dan moet de leiding ervoor zorgen dat de geformuleerde organisa-
tiedoelstellingen domineren boven een autonome taakinvulling door mede-
werkers. Zo gezien is prestatiemeting met een cockpit een noodzakelijke voor-
waarde om prestatiemanagement te kunnen bedrijven. Voor het implemente-
ren van prestatiemanagement volgens de cockpitfilosofie is de adoptie van het 
ownershipprincipe minstens zo belangrijk. De medewerkers moeten invloed 
kunnen uitoefenen op de keuze en het gebruik van de indicatoren die recht-
streeks met hun werk in verband staan. Het zijn vooral de gedragsmatige as-
pecten van prestatiemanagement die in veel organisaties de aandacht van de 
leiding moeten krijgen (De Waal, 2002b).
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In dit boek wordt de lijn nog verder doorgetrokken. Prestatie management doet 
niet alleen een groot beroep op de leiding, het is zélf een stijl van leidinggeven. 
De beslissing om prestatiemanagement te gaan invoeren kan dan ook gezien 
worden als een fundamentele beslissing van de leiding.

Het succes van prestatiemanagement als stijl van leidinggeven is afhankelijk 
van:
• een stevig ambitieniveau; leiders met een ondernemende stijl leggen de lat 

hoog, gaan uitdagingen bewust aan, terwijl zij de risico’s beheerst nemen;
• de juistheid en concreetheid waarmee de doelstellingen en te behalen resul-

taten van tevoren zijn aangegeven;
• de acceptatie door management en medewerkers van de meetbare groothe-

den waarin de resultaten zijn aangegeven;
• het geven van voortdurende feedback in de cockpit over de bereikte resulta-

ten ten opzichte van de normen;
• continue aandacht voor het effectiever, flexibeler en omgevingsgerichter 

functioneren;
• het creëren van een beter werkklimaat, waarin frank en vrij over prestaties 

kan worden gesproken, zonder dat meteen wordt ‘afgerekend’.

Veel topmanagers hebben belangstelling voor prestatiemanagement. Ze weten 
echter nog niet of ze dat wel of niet gaan invoeren in hun organisatie. Ook la-
gere managers hebben hierover zo hun bedenkingen. De mooie ideeën over 
prestatiemanagement komen van buiten of van boven. De daarmee samen-
hangende veranderingen worden nogal eens gezien als bedreigingen. De nei-
ging is groot om door te gaan op de bestaande weg. Het excuus ligt voor de 
hand: ‘Hoezo prestatiemanagement? We hebben het druk en presteren al ge-
noeg.’ Een zinvolle discussie over prestatiemanagement is dan kansloos. Het 
kan er zelfs toe leiden dat voorstellen voor invoering ervan worden gesabo-
teerd. Het gevolg is: veel gepraat en weinig verandering. En daar wordt nie-
mand wijzer van. Onze boodschap is dat de leiding er niet aan ontkomt om 
hierin zelf keuzes te maken. Dat is in hoge mate een persoonlijke keuze. Want 
de kwestie ‘voor of tegen prestatiemanagement’ heeft vóór alles te maken met 
de eigen perceptie van leidinggeven. In de kern komt dit neer op de vraag of 
de leider of manager van een organisatie die keuze kan rijmen met zijn eigen 
stijl, drive en ambitieniveau.
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Wat voor manager bent u?

• Resultaatverbetering staat als vast punt op de agenda.

• Mijn medewerkers vinden mij duidelijk over de zaken die moeten verbeteren.

• Ideeën en initiatieven vanuit medewerkers worden door mij gestimuleerd.

• Medewerkers die niet meedoen, worden door mij aangesproken op hun 

verantwoordelijkheid.

• Ik vind het belangrijk om onze prestaties te meten.

• In ons team worden indicatoren gebruikt als platform voor verbeteringen.

Wie alle stellingen met ‘ja’ kan beantwoorden, ziet ongetwijfeld mogelijkheden in 

prestatiemanagement.

1.9 Voor- en nadelen van de Organisatiecockpit

Zoals van elke benadering van organiseren en leidinggeven kan ook van pres-
tatiemanagement met de Organisatiecockpit een aantal mogelijke voor- en na-
delen worden genoemd. We zullen de voordelen apart benoemen voor respec-
tievelijk de topleiding en hun medewerkers. Niet alle voordelen zullen in elke 
situatie steeds in dezelfde mate van toepassing zijn.

Voordelen van gebruik Organisatiecockpit voor de topleiding:
• periodieke herijking van ambities van de organisatie;
• krachtige stimulans voor een op verbetering gerichte cultuur;
• inhoudelijke basis voor de strategische dialoog;
• brug tussen strategisch en operationeel beleid;
• grote verbeterprojecten worden bestuurbaar in strategische samenhang;
• voorziet in informatiebehoefte over strategierealisatie;
• inzetbaar als communicatie-instrument over de strategie;
• prestaties van onderdelen kunnen worden vergeleken (benchmarking);
• hulpmiddel bij het niet-financieel verantwoording afleggen;
• objectieve informatie voor de beoordeling van managers.

De belangrijkste voordelen voor medewerkers zijn:
• werken met indicatoren is simpel te begrijpen;
• mogelijkheid om met collega’s invloed op de activiteiten uit te oefenen;
• het ingebouwde principe (plan-do-check-act) spreekt aan;
• terugkoppeling van voor het werk belangrijke informatie;
• problemen met collega’s of andere afdelingen worden bespreekbaar;
• aangrijpingspunt voor de eigen competentieontwikkeling;
• objectieve maatstaven om de eigen beoordeling te ondersteunen;



de ‘organisatiecockpit’  als methode van prestatiemanagement

35

• kwaliteit van het werk wordt belangrijk, wint het weer van de snelheid;
• geen misverstanden: duidelijkheid over hetgeen wordt verwacht;
• inzicht in samenhang tussen eigen activiteiten en het strategisch kader.

Als mogelijke bezwaren van de Organisatiecockpit kunnen worden genoemd:
• De invoering van de Organisatiecockpit roept weerstanden op omdat het 

de bestaande vrijblijvendheid verkleint. Deze opmerking is correct: de vrij-
blijvendheid wordt inderdaad verkleind, maar dat wordt in het kader van de 
methodiek juist als wenselijk gezien. Managers kunnen zich niet uitslui-
tend met flashy-activiteiten bezighouden, maar moeten de praktijk van alle 
dag besturen.

• De cockpit is (te) instrumenteel. Inderdaad steunt de cockpit op een instru-
mentele benadering, deze is echter ingebed in de stijl van leidinggeven. Het 
periodiek volgen van de prestaties met cijfers hoort er zeker bij. Maar het is 
niet goed als dit stuit op weerstand; het ownershipprincipe moet daarom se-
rieus worden genomen. Het is ook niet goed als de Organisatiecockpit zou 
leiden tot een ingewikkelde informatiestructuur. Het vertrekpunt is juist 
dat een simpele maar consistente informatievoorziening ervoor kan zorgen 
dat managers niet meer verdrinken in de cijfers. Veel andere benaderingen 
van prestatiemanagement stranden juist omdat men ‘alles’ wil meten.

• Er wordt in de organisatie al gewerkt met prestatie-indicatoren en men zit 
niet te wachten op een nieuwe of meer formele benadering daarvan. Als die 
andere benadering werkt, is er natuurlijk geen reden om over te stappen. Als 
de benadering niet werkt, kan dat echter wel interessant zijn. Maar men kan 
de methode niet half invoeren. Het management moet zich tevoren realise-
ren dat het werken met de cockpit de nodige discipline vraagt en dat alle stap-
pen consequent moeten worden gezet.

• De discussie over ‘de cijfers’ gaat veel tijd vragen. Immers, de stand van 
de indicatoren geeft niet aan welke acties moeten worden genomen. An-
dere indicatoren geven op korte termijn maar weinig aanknopingspunten 
voor sturing of verandering, bijvoorbeeld omdat men afhankelijk is van 
moeilijk te beïnvloeden omgevingsfactoren. Dergelijke bezwaren zijn juist, 
maar kunnen tegen elk indicatorsysteem worden ingebracht. Dat neemt 
niet weg dat een groep die regelmatig de indicatorstanden bespreekt, zin-
vol bezig is en bereid is zich meer pro-actief op te stellen. 

Wij willen deze of andere bezwaren niet bagatelliseren. Wie de bezwaren steek-
houdend vindt, wordt aangeraden om de bestaande situatie zonder cockpit eens 
te vergelijken met die waarin wel een Organisatiecockpit functioneert. Ook die 
laatste situatie zal nooit helemaal kunnen bevredigen. Met name in hoofdstuk 
8 worden veranderkundige opmerkingen gemaakt om de genoemde en an-
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dere bezwaren zoveel mogelijk te ondervangen. Hiermee rekening houdend 
kan de Organisatiecockpit soepel in een organisatie worden geïntroduceerd. 
Naar onze ervaring kan dat in alle typen organisaties gebeuren, zowel profit 
als non-profit, en dit onafhankelijk van hun omvang. Prestatiemanagement 
werkt echt. Organisaties die het invoeren zijn financieel succesvoller, innova-
tiever en leveren kwalitatief hoogwaardiger werk (zie o.a. Rucci, Kim & Quinn, 
1998; Schiemann & Lingle, 1999; De Waal, 2002b). Als enige praktische be-
perking zouden wij willen noemen dat de organisatie in voldoende rust moet 
verkeren om het ownershipprincipe te kunnen toepassen. Organisaties in een 
acute crisissituatie voldoen niet aan die randvoorwaarde en een brede dialoog 
van leiding en medewerkers is dan niet mogelijk is. In andere situaties kan 
de leiding met gerust hart een Organisatiecockpit invoeren. Wat is hiervan na 
verloop van tijd het praktisch resultaat? Dat kan in één zin worden gezegd: als 
de Organisatiecockpit eenmaal is ingevoerd, kan iedereen zelf zien welke bij-
drage hij of zij moet leveren én waarvoor hij of zij zich ook echt gemotiveerd 
moet gaan inzetten.




