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Wat is een Balanced ScoreCard? 

De Balanced Scorecard (BSC) is een model waarmee de prestaties van een organisatie, 
een team enzovoorts op een evenwichtige manier kunnen worden beoordeeld. Meten 
staat daarbij centraal. 

De BSC helpt bij het weergeven van financiële en niet-financiële kerngegevens. 

Deze kerngegevens zijn verdeeld over 4 perspectieven: 

 Uitgangspunt BSC 
Inhoud perspectieven 
Voorbeelden inhoud perspectieven 
Onderlinge samenhang perspectieven 
Opbouw perspectieven 
Wanneer is een ScoreCard gebalanceerd? 

 

Uitgangspunt BSC 
Uitgangspunt bij de BSC is de missie en visie van de organisatie: 

Missie Waarom zijn wij hier? 

Visie Waar willen wij naar toe? 

Strategie Hoe komen wij daar? 

Doel(stelling)en Welke resultaten willen (daarmee) bereiken? 

(Kern) Prestatie indicatoren Wat moeten we meten om te zien of we onze 
doel(stelling) hebben bereikt? 

Ambitieniveaus/norm/target Hoe hoog moeten we scoren om de doel(stelling)en 
te bereiken? 

Acties Wat moeten we doen om het ambitieniveau te 
halen? 
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Inhoud perspectieven 
De inhoud van de perspectieven in de BSC wordt in de volgende figuur weergegeven: 

Financieel 

Wat bepaalt het succes naar de 
aandeelhouder en andere 
financiers? 

Intern 

Wat is essentieel voor onze bedrijfsprocessen? 

Klant 

Op welke kritische factoren 
beoordelen onze klanten ons? 

Innovatie 

Waardoor zijn we in staat continu te blijven 
verbeteren en groeien om onze visie te realiseren? 

 

 

Voorbeelden inhoud persectieven 
De inhoud van de perspectieven in de BSC wordt in de volgende figuur weergegeven: 

Perspectief Onderwerp 

Financieel 
o Groei en mix van inkomsten  
o Productiviteitsverbetering en kostenverlaging  
o Optimale benutting van activa en investering  

Klant 
o Marktaandeel  
o Afnemerstrouw  
o Graad van tevredenheid klant  
o Imago en reputatie  

Intern o Operationele activiteiten (proces KPI's)  

Innovatie 
o Competenties van medewerkers  
o Capaciteiten van informatiesystemen (voortreffelijke, 

actuele informatie)  
o Het motiveren, bevoegdheden delegeren en afstemmen   
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Onderlinge samenhang perspectieven 
De vier perspectieven hangen onderling samen. Zij hebben een oorzakelijke relatie. Alle 
onderliggende oorzaak-en-gevolg schakels zijn dus uiteindelijk verbonden met de 
financiële doelstellingen. 

Een voorbeeld: 
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Opbouw perspectieven 
Binnen ieder perspectief worden een aantal Kritische Succes Factoren (KSF-en) 
onderscheiden. Een KSF is, zoals de naam het al zegt, een succes bepalende factor 
("Welke factoren bepalen ons succes in de nabij toekomst?"). De KSF-en zijn gerelateerd 
aan Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) welke kunnen worden afgezet tegen hun 
respectievelijke targets. 

KSF 
Een KSF wordt bepaald door antwoord te geven op de volgende vragen: 

o Wat is het resultaat als we de doelstelling succesvol hebben gerealiseerd?  
o Wat is het resultaat als we de bedrijfsactiviteiten succesvol hebben uitgevoerd?  
o Wat hebben we persé nodig om de doelstelling te kunnen realiseren?  
o Wat hebben we persé nodig om de cruciale bedrijfsactiviteit succesvol te kunnen 

uitvoeren?  

KPI 
Een KPI wordt bepaald door antwoord te geven op de vragen: 

o Waarmee meet ik het resultaat van de KSF?  
o Waaraan kan ik het resultaat van de KSF afzien?  

Noot: Een KPI kan veelal goed gedefinieerd worden als ratio of %. 

 
 

Wanneer is een ScoreCard gebalanceerd? 
Een gebalanceerde ScoreCard voldoet aan een aantal voorwaarden. 

1. De ScoreCard is sensibel  

De ScoreCard moet sensibel genoeg zijn om afwijkingen die van invloed zijn op de 
strategie zichtbaar te maken. 

2. De ScoreCard is doorzichtig  

De gekozen opbouw van de ScoreCard moet de oorzaak-en-gevolg relatie van de 
verschillende KPI's doorzichtig maken, zodat iedereen begrijpt welke impact een 
onderdeel op het geheel heeft. 

Daarbij is er een goede mix tussen zogenaamde lead en lagging indicatoren. Een lead 
indicator zegt iets over een enabler (bijvoorbeeld: het product is gereed voor verkoop). 
De lagging indicator zegt iets over het resultaat (bijvoorbeeld: het behaalde 
winstpercentage door het nieuwe product). 

  

  


