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Na het succes van het boek  
‘75 Managementmodellen’ 
(Noordhoff, 2007) hebben de 
auteurs Marijn Mulders en 

Peter Thuis de handen ineengeslagen en 
het boek ‘75 Managementkengetallen, de 
belangrijkste prestatie-indicatoren’ 
geschreven. 

Zoals de titel doet vermoeden, worden in 
deze uitgave de 75 meest gehanteerde 
managementkengetallen uitgebreid 
behandeld. Daarnaast worden ook nog 
eens 250 kengetallen op een korte en bon-
dige wijze gepresenteerd. 
De uitgever van dit boek staat in Neder-
land voornamelijk bekend als uitgever van 
studieboeken, maar met dit boek richt zij 
zich op een veel breder lezerspubliek dan 
alleen studenten. Zo zal het zeker niet mis-
staan in de boekenkast van administra-
teurs, controllers en managers. De 
toegevoegde waarde voor deze doelgroe-
pen laat zich onderverdelen naar drie 
deelgebieden. 

Naslagwerk
Ten eerste vormt het boek een handig 
naslagwerk voor het opsporen van de for-
mule en de inputvariabelen die ten grond-
slag liggen aan het kengetal. Het opzoeken 
van een kengetal kan zowel op alfabet, als 
per managementdiscipline en naar per-
spectief van de balanced scorecard (BSC) 
geschieden. Kopers van het boek krijgen 
bovendien toegang tot een website waar de 
kengetallen en formules eveneens kunnen 
worden opgezocht. 

Het management bepaalt een 
kengetal als target voor  
de performance, maar kan 
hier niet direct op sturen

Het boek geeft naast deze formules ook 
een beschrijving van de betekenis van het 
kengetal en in een aantal gevallen de 
Engelse term. 

Kaders 
De toegevoegde waarde van het boek komt 
het meest tot zijn recht in de kaders die bij 
elk kengetal worden geboden. Zo wordt 
per kengetal aangegeven welke 
managementdiscipline(s) in de praktijk 
gebruikmaken van het kengetal. Bij de 
indeling naar deze managementdisciplines 
hebben de auteurs gekozen voor de functi-
onele indeling. Dit is erg praktisch, daar 
deze indeling het best aansluit op de pro-
cessen binnen organisaties. Als een mana-
ger besluit te sturen op een kengetal dat 
voor zijn processen relevant of zelfs kritiek 
is, kan dit een impact of zelfs ongewenste 
repercussies hebben op de performance 
van de overige bedrijfsprocessen. Het boek 
geeft in veel gevallen de causale verbanden 
aan tussen de diverse kengetallen en de 
hierbij behorende managementacties.

Administrateurs dragen 
zorg voor de juiste definitie 
van het kengetal

Voor administrateurs en controllers is een 
ander causaal verband van belang. Zij die-
nen enerzijds zorg te dragen voor de juiste 
definitie van het kengetal binnen hun 
organisatie en anderzijds voor de juiste 
periodieke input. Deze twee acties zijn 
uitermate belangrijk, maar worden vaak 
onderschat. Het management bepaalt 
immers een kengetal als target  voor de 
performance, maar kan hier niet direct op 
sturen, daar kengetallen in overwegende 
mate verhoudingsgetallen (ratio’s) zijn die 
uit minimaal twee inputvariabelen zijn 
opgebouwd. In tegenstelling tot wat vaak 
wordt verondersteld, dient het manage-
ment dan ook te sturen op de inputvaria-
belen van de ratio’s en niet alleen op de 
ratio’s zelf. Het is de taak van de admini-
strateur of de controller om deze input 
adequaat te definiëren in termen van 
kwantitatieve, financiële of zelfs kwalita-
tieve grootheden. Het boek biedt hiertoe 
doeltreffende handvatten.
Een derde kader dat bij een aantal kenge-

tallen wordt geboden, is een referentieka-
der in de vorm van gemiddelden per 
sector. Deze gemiddelden vormen een eer-
ste globale bron van vergelijking. Toch 
wordt de lezer gewaarschuwd om deze niet 
een-op-een over te nemen als prestatie-
norm voor zijn eigen organisatie. Het  
businessmodel van individuele organisa-
ties kan immers in vele opzichten afwijken 
van branche- en sectorgemiddelden.

Handreiking
Ten slotte is 75 Managementkengetallen 
een handreiking voor degenen die werken 
met de BSC of voornemens zijn deze te 
implementeren. Niet alleen zijn de kenge-
tallen gerangschikt naar de onderscheiden 
perspectieven van de BSC, ook worden de 
verbanden tussen een aantal kengetallen 
weergegeven. Dit laatste maakt het moge-
lijk om de BSC echt balanced te maken en 
hiermee een integraal managementmodel 
op te stellen. 
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