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Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s):

Hier en daar de lat 
nog ietsje hoger

Het afgelopen jaar was voor EdeA 
een goed jaar voor de kritieke 
prestatie-indicatoren (KPI’s) en de 
(sub)prestatie-indicatoren. Dat is 
niet vanzelf zo gekomen: met name 
door de focus in alle lagen van de 
organisatie en het bijsturen en de 
inzet van eigen mensen zijn we tot 
dit resultaat gekomen. Door het 
benoemen van indicatoren zijn we 
in staat om uiteindelijk een soort 
rapportcijfer aan EdeA te geven. 

Rapportcijfers
EdeA kent in totaal acht KPI’s waarbij KPI-0 
het totaal is van KPI-1 tot en met KPI-7. 

Naast KPI’s kennen we gewone prestatie-
indicatoren en subprestatie-indicatoren. 
De acht KPI’s laten zien hoe goed onze 
werkprocessen in elkaar zitten. Echte 
operational excellence dus, wat we dan ook 
duidelijk terugzien in diverse benchmarks 
met de buitenwereld en wat door onze 
vennoten hoog gewaardeerd wordt. 

Extra inhaalslagen
Het afgelopen jaar hebben we op 
strategische punten prestatie-indicatoren 
benoemd die extra aandacht vanuit 
het MT gekregen hebben. Het aantal 
openstaande meldingen is wederom 
flink gedaald en PO-plannen zijn 

nagenoeg allemaal volgens planning 
uitgevoerd. Door de extra aandacht 
op de top van de onderhoudspiramide 
zijn nu inhaalslagen gemaakt bij het 
updaten van installatiebeheerconcepten, 
onderhoudsconcepten, PO-plannen in SAP. 
De bijbehorende taaklijsten zijn voor een 
groot deel weer actueel.

Windzakken
De meeste prestatie-indicatoren en 
KPI’s zijn dit jaar gewoon gehandhaafd 
en waar mogelijk leggen we de lat zelfs 
nog een klein beetje hoger. Zo moeten 
we bijvoorbeeld nog echt verbeteren 
in onze inzichten in het reservedelen-
bestand. Verder hebben we door allerlei 
ontwikkelingen en verbeteringen in de 
werkprocessen nog nieuwe indicatoren 
benoemd die onze aandacht verdienen. In 
SAP is het nu mogelijk om te zien of een 
bepaald equipment volgens de SHE-criteria 
als belangrijk wordt gezien. Bij zowel 
correctief als preventief onderhoud aan dit 
soort onderdelen moeten we de aandacht 
niet laten verslappen; die versleten windzak 
moet bijvoorbeeld echt snel vervangen 
worden door een nieuwe. Dat leveren we 
wederom in 2014!

December Tot en met december

KPI Beschrijving Target Score Target Score
KPI 0 Beoordeling EdeA 70%  87% 70%  81%
KPI 1 Betrouwbaarheid & 

Beschikbaarheid
70%  94% 70%  69%

KPI 2 Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen

70%  55% 70%  67%

KPI 3 Veiligheid & Kwaliteit 70%  100% 70%  100%
KPI 4 Niet te verbeteren kosten 70%  75% 70%  63%

KPI 5 Tevreden afnemers 70%  100% 70%  100%
KPI 6 Medewerkers 70%  100% 70%  80%
KPI 7 Milestones Projecten & 

Turnarounds
70%  88% 70%  88%


