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HUUB HAVERHALS EN LUDDO OH

Veel bedrijven worden sinds enige tijd geconfronteerd met de
gevolgen van de stagnerende economie en bezinnen zich
momenteel op tegenmaatregelen om de structurele vraaguitval
te compenseren. Kostenbesparingsprogramma’s liggen voor de
hand, maar worden vaak te eenzijdig benaderd en uitgevoerd.
Er is sprake van symptoombestrijding. De auteurs presenteren
drie basisstrategieën, inclusief verschillende ambitieniveaus
voor kostenbesparingen.

Doorbreek de neer wa ar t se spira al
S T R A T E G I S C H  M A N A G E M E N T

Drs. H.J.K. Haverhals, managing director en
drs. K.L.L. Oh, senior consultant, afdeling Strategy Finance & Marketing, Berenschot. 

Structureel rendements-
herstel in onzekere tijden
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De afgelopen twaalf maanden kondigden talloze bedrijven
winstwaarschuwingen en reorganisatieplannen aan. Naast de
traditionele cyclische branches, zoals de metaalindustrie en
automotive, zijn tot nu toe harde klappen gevallen in met name
de zakelijke dienstverlening zoals banken, telecom, vervoer, uit-
geverijen en ICT. Uit diverse onderzoeken blijkt dat ongeveer de
helft van de bedrijven te maken heeft met een reorganisatie of
ontslagen. In het eerste kwartaal van 2002 zijn 33.661 mensen
gedwongen ontslagen, een stijging van 57 procent ten opzichte
van 2001. 
In dit artikel wordt ingegaan op deze ontwikkelingen en wor-
den mogelijke strategieën aangereikt waarmee directies en
management adequaat kunnen reageren. ‘Doorbreek de neer-
waartse spiraal door structurele verbeteringen en voorkom een-
zijdige symptoombestrijding’, zo luidt hierbij het motto.

Structureel
In een stagnerende economie zijn steeds terugkerende patronen
waarneembaar. Bij een tegenvallende omzet is de directie aan zet
om passende acties door te voeren. Veel bestuurders durven niet
in te grijpen en zoeken naar makkelijke oplossingen. Omdat
binnen de organisatie veelal grote weerstand tegen veranderin-
gen bestaat, wordt vaak gekozen voor een makkelijke weg.
Deze keuze wordt mede ingegeven door de hoop dat de vraag-
uitval slechts tijdelijk is. 
Vervolgens blijkt dat de terugval in omzet niet tijdelijk maar
toch structureel van aard is. Externe economische omstandighe-
den worden gebruikt als verklaring, maar in feite is sprake van
achterstallig onderhoud. De kosten blijken vaak gedurende de
afgelopen jaren met de omzet te zijn meegestegen, waardoor vet
in de organisatie is ontstaan. Daarnaast zijn vaak niet rendabele
investeringsbeslissingen genomen en is onvoldoende strak op
kosten gestuurd. Bovendien blijkt op grote delen van het klan-
tenbestand en productenaanbod verlies te worden geleden. De
concurrentiepositie gaat achteruit en het bedrijf is niet in staat
geweest om adequaat en vroegtijdig op deze veranderende
omgeving te reageren. Neem bijvoorbeeld een productiebedrijf
dat alleen maar heeft geïnvesteerd in standaardproducten, ter-
wijl juist de hoge marges in de specials werden verdiend. 

Dit bedrijf investeerde vanwege expansiedrift in het buitenland,
terwijl jaar na jaar verliescijfers moesten worden ingeboekt.
Zowel bedrijfseconomisch als strategisch was deze globalisatie
onlogisch. Door af te rekenen met de niet rendabele stan-
daardproducten, goed te investeren en ook de verkoopinspan-
ningen te richten op de juiste klanten, konden grote rende-
mentsverbeteringen worden gerealiseerd.
De ervaring wijst uit dat managers vaak beginnen met maatre-
gelen die een kleine impact hebben (kostenbesparingen kleiner
dan 10 procent), terwijl eigenlijk een grotere besparing en ren-
dementsverbetering noodzakelijk is. De besparingen vallen hier-
door tegen, waardoor nog grotere besparingen noodzakelijk
zijn (kostenbesparing groter dan 20 procent). Ook worden de

oorzaken te laat onderkend, worden maatregelen te laat geno-
men en gaan ze niet diep genoeg. In de regel is sprake van symp-
toombestrijding. Bovendien heeft het personeel na meerdere
kostenreducties geen zicht meer op een betere toekomst. 

Different strategies for different purposes 
Afhankelijk van het gewenste ambitieniveau en de noodzaak
zijn verschillende strategieën mogelijk. Globaal onderscheiden
wij drie basisstrategieën: afwentelen, saneren en het optimalise-
ren van de marktbewerking. Daarnaast kunnen drie niveaus van
besparingsdoelstellingen worden onderkend: besparingen van
10 procent, besparingen van 10 tot 20 procent en besparingen
van meer dan 20 procent. De impact op de organisatie wordt
groter naarmate de verbeterdoelstelling hoger is, waarbij ook
het risico groter wordt. De drie niveaus van besparingsdoelstel-
lingen worden hierna verder uitgewerkt. In figuur 1 worden
deze drie niveaus schematisch weergegeven.

Beperkte besparingen (0-10 procent)
Deze optie bestaat grotendeels uit ‘dezelfde dingen beter doen’.
Op dit laagste niveau van kostenbesparing worden beperkte
besparingen tot 10 procent als doel gesteld. Bij dit niveau wor-
den maatregelen genomen die het bedrijf en de kernactiviteiten
niet wezenlijk veranderen of beïnvloeden. Vaak zijn dit maatre-
gelen die onderdeel zijn van de normale managementtaken en
bij goede bedrijven is het een continu aandachtspunt. Belangrijk
bij deze categorie is dat de besparingen onderdeel moeten zijn
van de normale bedrijfsvoering. 
Een goed voorbeeld van een bedrijf dat continu bezig is met
kostenefficiency in deze categorie is Ahold. Ahold kwam tot
voor kort bijna nooit in het nieuws met zware maatregelen,
maar was altijd in staat een efficiënte bedrijfsvoering uit te voe-
ren waarbij de klant centraal staat. Duidelijk is dat Ahold naast
aandeelhouderswaarde ook stuurt op marktleiderschap en voor-
delen van productie op grote schaal. Niet voor niets werd
Michiel Meurs dit jaar uitverkoren tot CFO van het jaar.

Afwentelen op anderen
Een eerste strategie die veel bedrijven hanteren is het afwentelen
op anderen. Het is altijd makkelijker anderen te laten bloeden
dan dat je zelf moet snijden. Allereerst worden de makkelijke
maatregelen genomen zoals het bezuinigen op uitzendkrachten,
het invoeren van een investeringsstop of het verlagen van het
reclamebudget. Dit zijn maatregelen die direct effect hebben,
maar niet structureel een oplossing bieden. Men spreekt hier ook
wel van het anorexia nervosa-syndroom. Het geeft op korte ter-
mijn verlichting en besparing, maar de kosten zullen binnen de
kortste keren weer terugkeren. Het risico dat men loopt door de
makkelijke uitgaven aan te pakken, is dat juist strategische uit-
gaven worden gestopt. Het rigoureus beperken van bijvoorbeeld
reclamebestedingen kan direct de marktpositie van het bedrijf
aantasten. Juist in tijden van recessie kan er met extra reclame-
inspanningen snel een groter marktaandeel worden veroverd.
Het effectiever maken van marketingbestedingen verdient daar-
om altijd de voorkeur boven een algemene budgetverlaging. 

Beperken investeringen
Ook het beperken van investeringen kan voor de toekomst de
verkeerde beslissing zijn. Op korte termijn worden kosten ver-
laagd, maar op lange termijn komt de marktpositie van het
bedrijf in gevaar, want innovatie is de motor voor de toekomst.

Veel bestuurders durven 
niet in te grijpen



Bepaal allereerst de prioriteit van de investeringen en schrap de
investeringen die niet noodzakelijk zijn of geen waarde toevoe-
gen. Ook kan uitstel van investeringen op korte termijn een ver-
lichting van de vermogensbehoefte met zich mee brengen.

Afwentelen op klanten
Een andere strategie is het afwentelen op klanten. Het opjagen
van debiteuren, slim kiezen van factureringsmomenten en het
stroomlijnen van de gehele order-to-cash-cyclus levert behoor-
lijke besparingen op. Zo kunnen simpele ingrepen als automati-
sche incasso en voorfactureren rente besparen en debiteurenrisi-
co’s verminderen. Vaak heeft het al zin om de accountmanagers
simpele overzichten te verstrekken met het uitstaande debiteu-
renbedrag. Een grote ziektekostenverzekeraar kon grote bespa-
ringen inboeken door het verleggen van de automatische incas-
sodatum tot direct na het moment dat de klanten hun salaris
kregen bijgestort. Een woningbouwvereniging voegt standaard
een automatisch incassoformulier bij de factuur en heft een
boete bij te laat betalen. Dit zijn stuk voor stuk simpele, maar
wel zeer effectieve maatregelen.

Saneren
Een volgende strategie is saneren. Het gaat hier om een reductie
van producten, markten of personeel. Een eerste mogelijkheid is
het toepassen van de kaasschaaf-methode. Laat alle afdelingen
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een procentje inleveren. De kaasschaaf kan echter sterk demoti-
verend werken. Deze kaasschaaf maakt namelijk geen onder-
scheid tussen vette en magere afdelingen en geeft onvoldoende
de urgentie van de maatregel aan. Downsizing, the equivalent
of corporate anorexia, can make a company thinner; it doesn’t
necessarily make it healthier, zo stelden Hamel & Prahalad al. 
Voor de hand liggende kortetermijnoplossingen om overcapa-
citeit terug te dringen zijn een personeelstop, het stimuleren van
natuurlijk verloop, arbeidstijdverkorting, een loonstop, tijde-
lijke contracten niet verlengen en werknemers maximaal op
vakantie sturen. Al deze maatregelen zijn vrij pijnloos door te
voeren, maar kunnen grote schade veroorzaken en leveren uit-
eindelijk slechts een beperkte besparing op. De motivatie loopt
namelijk enorm terug als werknemers verplicht worden loon in
te leveren. Een personeelstop en het stoppen van tijdelijke
contracten kan ook leiden tot vervelende neveneffecten. Een
langdurige personeelstop zal resulteren in een ouder werkne-
merbestand met alle gevolgen van dien op lange termijn.
Arbeidstijdverkorting en maximaal verlof heeft alleen op korte
termijn effect en kunnen goed worden gebruikt om een tijdelijke
terugval op te vangen. 
Een aantal maatregelen in deze categorie is gericht op het flexi-
bel maken van personeel. Het spreiden van werktijden, het slim
inzetten van parttime medewerkers, oproepkrachten en tijdelijk
arbeid kunnen grote schommelingen in afzet opvangen. De

• Minder uitgeven
• Betere condities
• Strak debiteurenbeheer
• Optimaliseren order-to-cash-cyclus
• Verstrakken toezicht declaratiegedrag
• Prijsreducties bedingen
• Uitzendkrachten en contractors 

verminderen
• Minder leveranciers
• Centrale contracten
• Catalogus inkopen
• Investeringsstop
• In- en uitbesteden

• Sterk uitbesteden
• Uitknijpen toeleveranciers
• Sterke prijsreductie
• Lagere kwaliteit inkopen

• Outsourcen, verplaatsen lage loonlan-
den

• Ketenoptimalisatie

• Arbeidstijdverkorting
• Flexibiliseren capaciteit
• Koppel beloning aan prestaties
• Werknemers op vakantie sturen
• Tijdelijke contracten niet verlengen
• Personeelstop
• Natuurlijk verloop
• Kaasschaaf
• Loonstop

• Overhead value analysis
• Versimpelen van processen
• Process redesign
• Benchmark met best practices
• Schrappen van kleine verliesgevende

activiteiten
• Samenvoegen afdelingen
• Afstoten van activiteiten
• Afstoten onderdelen
• Gedwongen ontslagen

• Harde en massale sanering
• Alleen de gezonde delen krijgen een

kans
• Sterfhuisconstructie

• Ontwikkelen nieuwe productmarkt-
combinaties

• Investeren in nieuwe technologie
• Assortimentanalyse
• Saneren kleine productmarkt-

combinaties 
• Uitnutten klanten: deep selling,

cross selling 
• Klantfocus: rendabele klanten in de

watten leggen

• Met partner de markt in, uitwisselen
informatie

• Fuseren met sterke partner
• Selectief investeren

• Afstoten assortiment en daarbij beho-
rende organisatie en activa

• Partnership
• Overgenomen worden

Laag 
risico/ 
impact 

Hoog
risico/
impact

0-10 %

10-20 %

>20 %

Verbeter-

doelstelling

Basisstrategie

Afwentelen Saneren Marktbewerking

figuur 1 

Niveaus van besparingsdoelstellingen
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capaciteit wordt dan aangepast aan de output. Er zijn echter
grenzen aan de flexibiliteit. Vergaande flexibiliteit gaat ten koste
van de loyaliteit en de verbondenheid van de werknemers. 
Daarnaast kan variabele beloning als instrument dienen om
magere tijden door te komen. De omzet- of winstafhankelijke
component kan groter worden gemaakt. Hierdoor kan de orga-
nisatiecapaciteit ‘meeademen’ met de afzet. Ook kan nagedacht
worden over het transparanter maken van de diensten aan de
klant en het voortaan doorberekenen van bepaalde kosten aan
de klant. Het direct maken van indirecte activiteiten geeft meer
inzicht in waar de klant voor betaalt.
Een assortimentsanalyse kan in korte tijd inzicht geven op
welke klanten en producten het geld wordt verdiend. Het op
een volgorde zetten van winstgevendheid per klant kan tot
opzienbarende conclusies leiden. Vaak wordt 80 procent van de
winst gegenereerd door 20 procent van de klanten. Vervolgens
kunnen maatregelen worden genomen om bepaalde klanten of
producten ‘uit te faseren’ of hierin juist ‘te investeren’. Dit kan
met bestaande producten of door middel van het reanimeren
van producten die al ontwikkeld zijn, maar nog niet op de
markt zijn gebracht. Relatiebeheer blijft voor de marktbenade-
ring overigens een belangrijk middel om de goede klanten beter
te benaderen en de relatie verder op te bouwen. 

Grote besparingen (10-20 procent) 
Het tweede niveau gaat uit van ambitieuzere doelstellingen: 
10-20 procent kostenbesparing en wordt bereikt door een ande-
re manier van werken. Processen worden anders ingericht en
activiteiten worden doorgelicht en geoptimaliseerd.
Inkoopcontracten worden heronderhandeld en eenvoudige zaken
worden uitbesteed. ABN AMRO bijvoorbeeld gebruikte de drie
instrumenten (afwentelen, marktbewerking en saneren) tijdens de
laatste reorganisatie. Zo werden IT-diensten uitbesteed en er
wordt gewerkt met een strakke lijst met preferred suppliers. In de
marktbenadering is er focus aangebracht op specifieke zakelijke
klanten en het kantorennet wordt aangepast aan de winstgevend-
heid van producten. Ruim 6.000 banen verdwijnen.
Standaardproducten en administratieve activiteiten worden
zoveel mogelijk elektronisch of centraal afgehandeld via een call-
center, terwijl voor adviesproducten bankshops zijn ingericht.

Afwentelen op toeleveranciers
Afwentelen op toeleveranciers kan door het onderhandelen om
prijsreducties af te dwingen of betere condities overeen te
komen. Een besparingsterrein dat vaak wordt vergeten, is de
algemene overhead zoals kantoorartikelen, catering en schoon-
maak. Het is mogelijk bepaalde functies uit te besteden zoals
schoonmaak, ICT en salarisadministratie. Een stuk lastiger is
het besparen op de strategische inkopen, die zowel wat betreft
volume als belang groot zijn en waar weinig leveranciers
beschikbaar zijn. Het betreft bijvoorbeeld bepaalde componen-
ten of grondstoffen ten behoeve van de fabricage. Het puur op
prijs onderhandelen kan hierbij een averechts effect sorteren. De

laagste prijs levert namelijk niet altijd de laagste kosten op.
Beter is om te kijken naar de total cost of ownership. Naast
prijs zijn faalkosten (kwaliteit) en proceskosten (bijvoorbeeld
bestellen en factuurverwerking) hierbij ook van belang.
Samenwerken met de leverancier bij dit soort strategische
inkopen komt bovendien de langetermijnrelatie ten goede.

Procesverbeteringen/terugdringen overhead
Indien grote besparingen noodzakelijk zijn, dient men dieper te
kijken naar structurele veranderingen in de manier van werken.
Tijdsstudies zoals multi moment-opnames, procesdoorlichtingen
en activiteitenanalyses kunnen inzicht verschaffen in activiteiten
die geen of weinig waarde toevoegen en brengen al snel knel-
punten aan het licht. Het verminderen van foutcorrecties, over-
drachtsmomenten en standaardiseren van activiteiten kunnen
substantiële besparingen opleveren. Vervolgens is het nuttig de
activiteiten te toetsen op toegevoegde waarde. Welke activiteiten
voegen waarde toe? Welke vernietigen waarde? Hoe kunnen de
kosten van activiteiten beter worden gedekt? Een goed uitgangs-
punt hierbij is de vraag te stellen of de klant bereid is voor deze
activiteiten te betalen. Alleen al het stellen van deze vraag leidt
vaak tot een ander manier van werken.
Ook een vergelijking met best practice-processen van andere
organisaties kan aanzienlijke verbeteringen identificeren. Het
spiegelen van de eigen prestaties aan die van andere organisaties
kan een goed middel zijn om het interne navelstaren te doorbre-
ken en het blikveld te verruimen naar de buitenwereld. 

Nieuwe marktbenadering
Ook kan een nieuwe marktbenadering een oplossing zijn om de
negatieve spiraal te doorbreken. Bedrijven die zich snel kunnen
aanpassen aan veranderde omstandigheden, kunnen voorkomen
dat zwaar gesaneerd moet worden. Een beroemd voorbeeld van
een bedrijf dat succesvol corporate transformation heeft toege-
past is Nokia, die vanuit de papier- en pulpindustrie is geswit-
ched naar telecom. Ook een bedrijf als General Electric heeft zich
voortdurend aangepast aan veranderde marktomstandigheden. 
Een ding is zeker. De meeste bedrijven die vandaag aan de top
staan, bestaan over enkele jaren niet meer. De nieuwe bedrijven
zijn de successvolle ondernemingen van morgen. Indien de
bestaande bedrijven niet in staat zijn aan te passen worden ze
ingehaald door kleine flexibele innovatieve bedrijven. 

Forse kostenbesparingen (> 20 procent)
Het hoogst mogelijke niveau van kostenbesparing wordt geken-
merkt door besparingen die groter zijn dan 20 procent.
Radicale veranderingen zijn noodzakelijk. Hier zijn de maatre-
gelen het meest ingrijpend. Het is twee voor twaalf. Het ingrij-
pen moet voorkomen dat het bedrijf failliet gaat, maar vaak is
het dan al te laat. Organisatieonderdelen worden drastisch aan-
gepakt. In deze fase zijn massaontslagen en het sluiten van delen
van het bedrijf onvermijdelijk. Grote delen worden uitbesteed
en alleen gezonde delen krijgen nog een kans. Bekende voor-
beelden van bedrijven die deze situatie hebben meegemaakt,
zijn: Daf Trucks, Sabena en nog verder terug OGEM, waarbij
een beroemde sterfhuisconstructie is toegepast.

Outsourcen 
Een zeer ingrijpende stap en afwentelingsmechaniek is het out-
sourcen van gedeeltes van het bedrijf. Steeds meer bedrijven den-
ken na over de mogelijkheden van uitbesteden. Hierbij kunnen

Waak voor het 
anorexia-syndroom
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overigens ook andere redenen dan kostenbesparingen een
rol spelen, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van het kwa-
liteits- en serviceniveau, het inhuren van specifieke kennis
en het verminderen van de managementaandacht. Naast de
standaardzaken kunnen ook gehele processen worden uit-
besteed, zoals bijvoorbeeld de gehele financiële administra-
tie, de backoffice-verwerking en registratie, de klachtenaf-
handeling via een callcenter of de productie naar
lagelonenlanden. Kortom: er zijn verschillende mogelijkhe-
den en men dient goed te overwegen wat de risico’s zijn bij
het outsourcen. Een goed onderbouwde make-or-buy deci-
sion en risicoafweging is daarom essentieel. 

Afstoten activiteiten, allianties aangaan of fuseren
Bekende voorbeelden van saneren zijn het afstoten van
activiteiten, het sluiten van bedrijfsonderdelen en het door-
voeren van massaontslagen. Hierbij dient zorgvuldig te
worden gekeken naar de levensvatbaarheid en de risico’s.
Ook dient natuurlijk zorgvuldig te worden omgegaan met
de werknemers door een goede communicatie en samen-
werking met ondernemingsraad en vakbonden. Een gede-
gen plan is belangrijk voor het aangeven van de noodzaak,
om helderheid te geven in de vervolgstappen en om uitzicht
te geven op een nieuwe toekomst. Er dient zowel aandacht
te zijn voor het personeel dat vertrekt als voor het perso-
neel dat blijft. Voor de vertrekkers dient een goed vangnet
in de vorm van een sociaal plan te worden gecreëerd en
kan worden bemiddeld naar ander werk. Voor de blijvers
dient er voldoende perspectief te zijn voor de toekomst.
Volledige zekerheid kan natuurlijk niet worden gegeven,
maar duidelijkheid is essentieel en absoluut een succesfac-
tor.
Een verdergaande stap in marktbewerking is het aangaan
van allianties of het overwegen van een fusie. Dit heeft
alleen zin als een duidelijk synergievoordeel aanwezig is.
Alle mogelijke vormen van partnership kunnen dan wor-
den overwogen. Voor sommige bedrijven is ‘overgenomen
worden’ de enige optie. Op eigen kracht redden ze het
anders niet.

Bent u genoodzaakt (drastisch) kosten te besparen: doe het
dan tijdig en goed. Kostenbesparingsprogramma’s worden
vaak eenzijdig benaderd. Het evenwicht tussen inkoop,
organisatie en markt mag niet verloren gaan. De juiste
dosering heeft ook hier het grootste effect. Veel bedrijven
zouden eerder duidelijke strategische keuzes moeten maken
en dagelijks veel beter aan kostenbeheersing moeten doen
om te voorkomen dat de organisatie later in een neer-
waartse spiraal van sanering op sanering terechtkomt.
Vuistregel voor het management hierbij is: begin vroegtij-
dig en anticipeer op grote veranderingen. Kies daarom
voor de juiste diepgang en het juiste tempo.

Doorbreek het interne
navelstaren
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