
KLAAR VOOR 
DE STORM?

Nuttig advies om de 
komende recessie goed  
te overleven
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De winsten lopen al terug en de eerste winstalarmbel-

len beginnen te rinkelen. Hier en daar worden ontslagen 

aangekondigd, zoals bij AkzoNobel. De kredietcrisis en 

de ineenstorting van investment banks versnellen deze 

ontwikkeling. Welk effect heeft dit op Nederland? Het 

geld wordt duurder en de rente loopt op, maar hoe groot 

is de schade op de langere termijn?

De reorganisaties die nu worden aangekondigd, hebben 

naar onze mening niets te maken met de teruggang, maar 

zijn veel meer te verklaren door veranderende strategische 

keuzes, een andere positionering en normale bedrijfsvoering 

om het huis op orde te krijgen. Organisaties dienen immers 

altijd kritisch te blijven kijken naar de toegevoegde waarde 

van hun activiteiten. Het is daarbij zaak de overhead zo klein 

mogelijk te houden en te investeren in zaken met toege-

voegde waarde en gebieden die in lijn liggen met de strategie. 

Grote reorganisaties zijn te voorkomen door tijdig in te 

grijpen en bij te sturen. Berenschot ondersteunt u daarbij 

met een aantal effectieve adviesproducten.

Tips om het kostenniveau structureel te verlagen

Als u toch moet reorganiseren en kosten moet reduce-

ren, doe het dan tijdig en meteen goed. Hier volgen enige 

adviezen voor blijvende kostenreductie.

Redeneer altijd vanuit uw strategie. In hoeverre  •

dragen de activiteiten bij aan de gekozen strategie? 

Bedenk altijd wat de klant ervan vindt en toets dit 

desnoods bij een aantal goede klanten.

Onthoud dat kostenreductie tot doel heeft om op  •

korte termijn kosten te reduceren met op lange 

termijn behoud van prestaties richting de markt. 

Resultaatverbetering dus in plaats van eenzijdige 

afslanking. Doorbreek daarom de neerwaartse spiraal 

met structurele verbeteringen en voorkom symp-

toombestrijding.

Reduceer kosten met verstand. Verminder overtollig  •

vet en overhead. Elimineer de activiteiten die geen 

waarde toevoegen, de klant wil hier immers niet voor 

betalen.

Doorbreek het afdelingsdenken en de bureaucratie,  •

zodat resultaten daadwerkelijk behaald worden.

Vergeet de kaasschaafmethode, deze is niet effectief.  •

Overal 10% eraf is demotiverend en leidt niet tot een 

structurele reductie. Bovendien maakt u geen onder-

scheid tussen ‘vette’ en ‘magere’ afdelingen en gaat u 

voorbij aan structurele procesverbeteringen.
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Bent u klaar voor de volgende storm? 

De recessiegolven komen op ons af. De onzekerheid bij 

consumenten, leveranciers en werknemers neemt toe. 

Dat is zeer begrijpelijk, banken die al eeuwen bestaan, 

vallen om als bomen tijdens een storm. De beurskoersen 

gaan elke dag verder omlaag. Wat kunt u doen om het tij 

te keren? Is uw organisatie aan de beurt of is er nog iets 

aan te doen om dit te voorkomen? Welke maatregelen 

dient u te nemen om deze zware storm te trotseren? Want 

deze depressie treft niet alleen de financiële instellingen, 

maar ook het gehele bedrijfsleven.
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Vergroot de flexibiliteit van uw organisatie, zodat  •

u mee ademt met de markt. Aanpassingen zijn dan 

veel eenvoudiger door te voeren. Maak gebruik van 

tijdelijk contracten, verlaag de vaste kosten door het 

uitbesteden van bedrijfsprocessen, maak gebruik van 

toeleveranciers door middel van co-sourcing, han-

teer gebroken diensten, sluit tijdelijk de fabriek of zet 

tijdelijke capaciteit op.  

Haal heilige huisjes die op instorten staan omver.  •

Maak de juiste keuzes: versterk de delen waar u goed 

in bent en bouw de zwakke onderdelen af.

Denk na over strategieën die uw businessmodel kun- •

nen versterken.

Kies de juiste mix tussen saneren, marktbewerking en  •

inkoopbesparingen. Weet met welke producten u uw 

geld verdient. Analyseer uw klanten en producten op 

winstgevendheid en minimaliseer uw verliesgevende 

activiteiten.

Vergelijk uw kosten met die in de markt via bench- •

marks, maak de kosten beter dan marktconform.

De beste voorbereiding op zwaar weer

Berenschot hanteert een pressure cooker aanpak, om in 

zeer korte tijd de oplossingsrichting voor uw organisatie 

te bepalen. Zo helpen wij u om vastgelopen strategieën 

vlot te trekken en ingesleten patronen te doorbreken. 

De volgende methodes hebben wij met succes toegepast 

bij bedrijven waarvan de koers van de organisatie flink 

gewijzigd moest worden om de naderende klippen te 

omzeilen.

Strategiecheck 

Heeft uw organisatie nog de juiste producten? Zit u nog 

in de juiste markten? Is het verstandig om producten af 

te stoten of nieuwe markten betreden? Bij het beoordelen 

van de strategie kijken wij niet alleen hoe uw onderne-

ming er momenteel strategisch voorstaat, maar ook naar 

het toekomstperspectief dat de strategie de onderneming 

biedt. Niet kiezen is vaak geen optie, want stilstand bete-

kent immers achteruitgang. Wij helpen u de juiste keuzes 

te maken en extra focus aan te brengen in uw business. 
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Kostenreductie en reorganiseren: wij maken uw organisa-

tie weer gezond 

Revitaliseren combineert het versterken van uw markt-

positie met een structurele kostenreductie. De essentie 

is een rendementsverbetering in plaats van eenzijdige 

afslanking. 

Met een beperkte investering identificeren wij in korte tijd 

het verbeterpotentieel in de vorm van daadwerkelijk te 

realiseren besparingen. Hiervoor zetten we best practices 

en uitgebreide databases in om uw organisatie weer op 

het juiste spoor te krijgen. Dit verbeterpotentieel bedraagt 

vaak minimaal 20%: met minder mensen effectiever en 

efficiënter werken. De afgelopen jaren heeft Berenschot 

tientallen reorganisaties begeleid, wat ons in staat stelt 

het proces te versnellen en de effectiviteit te vergroten.

Quick scan corporate restructuring

Doel van deze quick scan is het formuleren van maatre-

gelen om snel uw rentabiliteit, cashflow en liquiditeit te 

verbeteren. Dit zowel voor de korte termijn (organisatori-

sche verbetering en procesoptimalisatie) als voor de lange 

termijn (juiste strategiekeuze). Tot slot toont de quick 

scan welke acties nodig zijn om de maatregelen daad-

werkelijk in te voeren. Het eindresultaat is een concreet 

actieplan.

Een belangrijk onderdeel van deze quick scan is een 

bench mark van de overhead. Hieronder vallen alle 

centrale en decentrale afdelingen die belast zijn met 

management en ondersteuning, HRM, ICT, financiën en 

control, marketing & communicatie, facilitaire dienst, 

sales support en indirecte functies in productie. Met een 

bench mark krijgt u inzicht in hoe uw organisatie scoort 

ten opzichte van andere branchegenoten op het gebied 

van overhead. Plus een aantal aanbevelingen voor de 

optimale inrichting van uw overhead.

En we kunnen u nog beter helpen voorbereiden de storm 

het hoofd te bieden 

Berenschot heeft ruim 70 jaar kennis en ervaring in huis 

om uw organisatie robuuster te maken om elke zee te 

kunnen bezeilen. Onze adviezen zijn nooit vrijblijvend, 

zijn realistisch en hebben altijd impact. Onze adviezen 

zijn implementeerbaar, leiden tot resultaat en wij helpen 

organisaties daadwerkelijk veranderen. 

Wilt u weten of uw bedrijf op alle fronten klaar is voor 

de storm? Neem dan contact op met Luuk Verburgh 

of Luddo Oh voor een vrijblijvende afspraak, via 

030 - 2 916 801 (secretariaat). Wij zijn u graag van dienst. 

   

  
Luuk Verburgh Luddo Oh
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