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Uitgangspunten:

• Iedere rol in de organisatie eigen KPI set
• Het resultaat is beïnvloedbaar
• De grenswaarde zijn reëel ambitieus 
• Criteria zijn duidelijk
• Doelstelling is duidelijk
• KPI is vervangbaar



KPI  Dashboard



BACKLOG OPENSTAAND

Good --> OK --> Bad Max Good --> OK --> Bad Max
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SCE

Totaal 99 <5 0 2 --> 3 4 --> 5 ∞ Totaal prio 1 & 2
160 <1 0 0 --> nvt nvt

--> 1 ∞

Totaal Correctief 101 <1 0 0 --> nvt nvt --> 1 ∞ Totaal prio 3 Correctief
161 Getal

Totaal Preventief 100 <5 0 4 --> nvt nvt --> 5 ∞

Totaal VV ELK 127 <2 0 1 --> nvt nvt --> 2 ∞

Totaal VV INSTR 126 <2 0 1 --> nvt nvt --> 2 ∞

Totaal VV ROT 128 <2 0 1 --> nvt nvt --> 2 ∞

Totaal VV OND 129 <2 0 1 --> nvt nvt --> 2 ∞

STORING
Backlog storing verwerken in backlog correctief. Hierbij wordt 72 uur aangehouden t.o.v. de meldingsdatum (en dus niet de geplande einddatum) Totaal 105 Getal

Prio 2 afgelopen maand 106
<19

0
14 15 18

19 ∞

COR

Totaal 103 <95 0 75 --> 76 94 --> 95 ∞ Totaal
108 <155 0 123

-->
124 154

--> 155 ∞

Totaal VV ELK 116 <25 0 19 --> 20 24 --> 25 ∞ Totaal VV ELK
114 <35 0

27 -->
28 34

--> 35 ∞

Totaal VV INSTR 112 <35 0 27 --> 28 34 --> 35 ∞ Totaal VV INSTR
110 <45 0

35 -->
36 44

--> 45 ∞

Totaal VV ROT 120 <10 0 7 --> 8 9 --> 10 ∞ Totaal VV ROT
118 <15 0

11 -->
12 14

--> 15 ∞

Totaal VV OND 124 <30 0 23 --> 24 29 --> 30 ∞ Totaal VV OND
122 <65 0

51 -->
52 64

--> 65 ∞

PREV

Totaal 102 <35 0 27 --> 28 34 --> 35 ∞ Totaal
107 Getal

Totaal VV ELK 115 <10 0 7 --> 8 9 --> 10 ∞ Totaal VV ELK
113 Getal

Totaal VV INSTR 111 <10 0 7 --> 8 9 --> 10 ∞ Totaal VV INSTR
109 Getal

Totaal VV ROT 119 <10 0 7 --> 8 9 --> 10 ∞ Totaal VV ROT
117 Getal

Totaal VV OND 123 <10 0 7 --> 8 9 --> 10 ∞ Totaal VV OND
121 Getal

Totaal VV PR Nieuw <5 Totaal VV PR Nieuw Getal

Grenswaardes KPI 



Preventieve SCE werkorders met 
Backlog

Doel: kan inzicht verschaffen in,

• Achterstand in de uitvoering van preventief werk aan SCE
• Mate van risico op falen (correctief onderhoud)
• Beheersing van het PO programma / planning

Criteria
• Werkorders die gerelateerd zijn aan SCE.
• Werkorders zijn preventief
• Werkorder is niet “voltooid” of “technisch gereed”
• Datum gereed ligt in het verleden.



Correctieve SCE werkorders met 
Backlog

Doel: inzicht verschaffen in
• Mate van hoeveelheid SCE welke niet functioneert volgens specificatie
• Achterstand in de uitvoering van correctief werk aan SCE
• Mate van voorkomen van falen door preventief onderhoud
• Beheersing van het PO programma / planning

Criteria
• Werkorders die gerelateerd zijn aan SCE.
• Werkorders zijn correctief
• Werkorder heeft prioriteit 1,2, of 3
• Werkorder is niet “voltooid” of “technisch gereed”
• Datum gereed ligt in het verleden.
• Bij Prio 1 & 2 is de aanmaak datum / tijd langer dan 72 uur geleden.



openstaande SCE werkorders met 
prio 1 of 2

Doel: inzicht verschaffen in
• Actueel inzicht in hoeveelheid SCE welke niet functioneert 

volgens specificatie
• Mate van voorkomen van falen door preventief onderhoud
• Beheersing van het PO programma / planning

Criteria
• Werkorders die gerelateerd zijn aan SCE.
• Werkorders zijn correctief
• Prioriteit van de werkorder is gelijk aan 1 of 2
• Werkorder is niet “voltooid” of “technisch gereed”



openstaande SCE werkorders met 
prio 3

Doel: inzicht verschaffen in,
• hoeveelheid toekomstig planbaar preventief 

onderhoud aan SCE
• Toekomstige werklast
• Voortgang in planbaar preventief onderhoud aan SCE

Criteria
• Werkorders die gerelateerd zijn aan SCE.
• Werkorders zijn correctief of preventief
• Prioriteit van de werkorder is gelijk aan 3
• Werkorder is niet “voltooid” of “technisch gereed”



Preventieve werkorders met 
Backlog

Doel: inzicht verschaffen in,
• Mate van achterstand in het uitvoeren van preventief 

onderhoud,
• Mate van risico op falen (correctief onderhoud),
• Beheersing van het PO programma / planning,

Criteria
• Werkorders zijn preventief
• Werkorder is niet “voltooid” of “technisch gereed”
• Datum gereed ligt in het verleden.



Correctieve werkorders met 
Backlog

Doel: inzicht verschaffen in
• Mate van hoeveelheid apparatuur welke niet functioneert volgens 

specificatie
• Achterstand in de uitvoering van correctief werk 
• Mate van voorkomen van falen door preventief onderhoud
• Beheersing van het PO programma / planning

Criteria
• Werkorders zijn correctief
• Werkorder heeft prioriteit 1,2, of 3
• Werkorder is niet “voltooid” of “technisch gereed”
• Datum gereed ligt in het verleden.
• Bij Prio 1 & 2 is de aanmaak datum / tijd langer dan 72 uur geleden.



openstaande preventieve 
werkorders

Doel: inzicht verschaffen in,
• Hoeveelheid toekomstig planbaar preventief 

onderhoud,
• Toekomstige werklast,
• Voortgang in planbaar preventief onderhoud,

Criteria
• Werkorders zijn preventief
• Werkorder is niet “voltooid”
• Technisch gereed is opgenomen



openstaande correctieve 
werkorders

Doel: inzicht verschaffen in
• Actueel inzicht in hoeveelheid apparatuur welke niet 

functioneert volgens specificatie
• Mate van voorkomen van falen door preventief 

onderhoud
• Beheersing van het PO programma / planning

Criteria
• Werkorders zijn correctief 
• Werkorder is niet “voltooid”
• Technisch gereed is opgenomen



Te beoordelen MOC aanvragen

Doel: inzicht verschaffen in,
• Hoeveelheid potentieel voor verbetering
• Hoeveelheid (pre) engeneerings werk
• Toekomstige werklast,

Criteria
• Werkorders van het type MOC
• Werkorder met de status “wachten op 

goedkeuring”.



openstaande storing  werkorders

Doel: inzicht verschaffen in
• Inzicht in correctief werk met hoge urgentie
• Mate van disfunctioneren van apperatuur

Criteria
• Werkorders zijn preventief
• Werkorders zijn van het type “storing”
• Werkorders hebben prio 1 of 2
• Werkorder is niet “voltooid”
• Technisch gereed is opgenomen



Aantal werkorders met prio 2 
afgelopen maand

Doel: inzicht verschaffen in
• Mate van doelmatig preventief onderhoud
• Integriteit van installatie,

Criteria
• Werkorders zijn correctief
• Werkorders hebben prio 2
• Werkorder zijn gegenereerd binnen 

(systeemdatum -31)




