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Klaar voor de storm
Onderzoek naar de gevolgen van de 
kredietcrisis in Nederland
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Gevolgen van de kredietcrisis zijn divers

klanten trekken 
uitzendkrachten terug, 

concurrenten worden tegen elkaar uitgespeeld

Het gaat veel sneller 
dan anders

Per week blijven de cijfers 
beter dan die van vorig jaar.

We investeren anticyclisch

we zijn ongevoelig, omdat we een familiebedrijf zijn

verschuiving naar 
goedkopere segmenten, 
minder impuls aankopen, 

"al een beetje, wordt nog veel 
erger als we niks doen" Pijplijn is nog goed gevuld

Selectie van citaten van 200 bedrijven 
bron Berenschot november 2008

We sturen sterk op 
werkkapitaal en 
monitoren dagelijks



• Een derde van de bedrijven heeft last. Ruim 80% neemt 
maatregelen maar doorgaans gericht op de korte termijn
- Veel bedrijven voelen het nog niet/nauwelijks in de omzet, maar zijn wel 

bezig met maatregelen
- Meest gebruikte methode is het besparen op uitgaven en de kleine 

maatregelen zoals vacaturestop, reclamebudget, uitzendkrachten of het 
afstoten golf abonnementen

- Bedrijven worden voorzichtiger, besparen op tijdelijk personeel en doen 
geen grote overnames of draaien innovatiebudgetten terug

• Cyclische branches en buitenland activiteiten worden zwaar 
geraakt zoals in de automotive, semiconductors, uitzendbranche

• Veel nerveus gedrag 
• Veel van de aangekondigde saneringen hebben nog weinig met 

de kredietcrisis te maken
• Het gaat sneller dan bij vorige recessies
• Veel effecten pas op langere termijn

- Rem op export naar verre landen vanwege de financiering
- Projecten worden vaak uitgesteld

De huidige situatie, wat merken bedrijven
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Meer dan de helft van de bedrijven voelt het nog niet/nauwelijks 
in de omzet, slechts enkele cyclische branches worden hard 
geraakt zoals automotive, semiconductors, uitzendbranche
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Veel bedrijven merken nog beperkte gevolgen
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Merkt uw bedrijf de gevolgen van de crisis?

5. in zeer sterke mate
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1. zeer geringe mate
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De omzet en prijs sensitiviteit zijn de eerste gevolgen
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Welke gevolgen merkt u?

Prijssensi tiviteit klant

Omzet verandert

Andere mix productportfolio

Marge verandert

Interne financiële positie verandert

Innovatiebudget verandert

Geen

Meerdere antwoorden mogelijk
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Sectoren vertonen zeer gevarieerd beeld
• Veel last in enkele sectoren: zoekende naar maatregelen

- Automotive & toeleveranciers
- Cyclische sectoren zoals semiconductor industrie
- Uitzendsector / detacheerders
- Bedrijven die sterk afhankelijk zijn van export 
- Bedrijven afhankelijk van activiteiten in de VS
- Bedrijven die zwaar gefinancierd zijn met vreemd vermogen

• Geen last maar wel verwacht:  risico inventarisatie en 
verschuiving in product/marktcombinaties
- Bouw vanwege huidige goede orderportefeuille
- Kapitaalintensieve sectoren

• Aantal sectoren heeft relatief weinig last en verwacht ook 
weinig effecten
- Voedingsmiddelensector
- Zorg / Pharma
- FMCG / mode / cosmetica
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Gevolgen per sector

Zakelijke diensten
• Opdrachten vertragen
• Voorzichtiger met projecten, 

prioriteitenstellen. Investeringen 
rangschikken op prioriteit

• Extra nadruk op cashflow, sterker 
richten op business development om 
sterker te komen uit de ontwikkelingen

• Verwachting is dat arbeidsmobiliteit af 
zal nemen. Uitzendsector heeft grote 
last van vermindering tijdelijk personeel

Financiële 
Dienstverlening

• Banken kritischer op leningen
• Beleggingsresultaten lopen terug 
• Terughoudendheid en strenger bij 

kredietverlening
• Export financiering valt stil
• Kopersstaking in koopwoningmarkt
• Rendementseisen zijn verhoogd
• Verwachting dat incasso’s oplopen

Industrie
• Nerveus gedrag
• Targets worden aangepast
• Kapitaalintensieve industrie heeft last 

van uitstel. Pijplijn is minder gevuld
• Kritischer kijken naar risico‘s. Projecten 

worden uitgesteld en zelfs geannuleerd
• Toeleveranciers worden zenuwachtig 

en sturen sterk op cashflow en 
werkkapitaal

• Terugloop in export

Voedingsmiddelen 
& retail

• Nog weinig gevolgen, food bedrijven 
denken juist aan toename

• Krediet op levering wordt moeizamer
• Sommige retailsegmenten hebben wel 

last van uitstel bij consumenten 
(kapitaal intensief, grotere uitgaven)
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• Bedrijven worden voorzichtiger, besparen op tijdelijk 
personeel en doen geen grote overnames

• Maatregelen zijn met name gericht op de korte termijn
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Maatregelen duiden op risicoreductie en 
voorzichtigheid
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Welke maatregelen neemt u? Efficiënter opereren

HR, vacature stop, tijdelijk personeel

Marketing en sales intensiveren

Overhead en indirecten verlagen

Productportfolio aanpassen

Productvernieuwing doorvoeren

Strategische heroriëntatie

Fusie en ontvlechtingen

Samenwerking/ketenconcepten

Integratie en desintegratie

Overige
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Wanneer worden maatregelen genomen?

Al gestart

Binnen een maand

Binnen 3 maanden

Later

Niet

• De meeste bedrijven zijn reeds gestart met maatregelen
• Sommige bedrijven nemen nu al maatregelen, anderen 

maken nu alleen plannen voor te nemen maatregelen
• Slechts 10% neemt geen maatregelen
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Veel bedrijven zijn zich aan het voorbereiden voor 
het slechtere weer



• Bedrijven zijn bezig met risico inventarisaties met verschillende 
scenario’s (positief, waarschijnlijk, negatief)
- Installeer early warning systemen
- Flexibiliseer je organisatie

• Bedrijven hebben geleerd van de vorige recessie
- Sluit lange termijn contracten
- Dek je in met producten en markten die minder recessie gevoelig zijn

• Denk na over wat echt toegevoegde waarde oplevert op de 
lange termijn
- Gebruik niet de kaasschaaf of de investeringstop
- Beperk je overhead en vaste kosten

• Juist in recessie tijd kan je marktaandeel winnen. 
- Als andere organisaties nog bezig zijn met het huis op orde stellen, 

kunnen de bedrijven die er echt klaar voor zijn marktaandeel veroveren 
om na de recessie weer stevig door te groeien. Investeer gericht in 
productontwikkeling, zodat je na de storm als eerste weer op gang komt 
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Bedrijven moeten zich klaar maken voor de storm
‘De aanval is de beste verdediging’



• Onderzoek is uitgevoerd in november 2008 onder ruim 200 
bedrijven in verschillende sectoren

• Aanleiding is de kredietcrisis en de mogelijke recessie die de 
kop op gaat steken

• Scope is huidige situatie en plannen voor het komende jaar
• Doelstelling van het onderzoek is het achterhalen van 

gevolgen van de kredietcrisis op de reële economie en welke 
maatregelen bedrijven nemen. 
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Onderzoeksverantwoording
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Over de adviseurs

Luddo Oh 
• Managing Consultant bij Berenschot Business Strategies, hij heeft meer 

dan 15 jaar advieservaring in het begeleiden van organisaties met een 
financieel vraagstuk. Zijn specialisatie ligt op het snijvlak van financieel 
management en strategie. Hij adviseert klanten in de industrie, 
financiële en zakelijke dienstverlening. Hij heeft diverse projecten 
uitgevoerd op het gebied van reorganisaties, overhead doorlichtingen, 
fusies, benchmarking, kostenreducties

• Telefoon: 06 - 50 254 251 – email : lo@berenschot.com

Luuk Verburgh
• Luuk Verburgh, senior managing consultant. Ruime advies en 

lijnmanagement ervaring in de financiële dienstverlening, zakelijke 
dienstverlening en high tech industrie. Strategie, procesmatige en 
inhoudelijke begeleiding van ingrijpende veranderingsprojecten bij 
multinationals. Diverse publicaties op het gebied van strategie en 
verandering.

• Telefoon: 06 - 55 364 812 – email : lzv@berenschot.com

mailto:lo@berenschot.com
mailto:lzv@berenschot.com
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• Kantoren in Utrecht, Den Haag, Brussel en Willemstad
• Management Consultants sinds 1938
• 500 medewerkers
• Omzet 2007: € 65 M
• Grondlegger en lid van European Independents-Consultants

Berenschot geeft al 70 jaar
toonaangevend advies
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Berenschot top van Nederlandse adviesbureaus
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Management Team 100

2007: nummer 1

2008:

Berenschot prolongeert 
positie aan de top
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Eureka!
• Wij adviseren topmanagement en business unit 

management 

• Wij helpen bij het maken van strategische keuzes

• Onze adviezen zijn realistisch, nooit vrijblijvend en hebben 
altijd impact

• www.berenschot.com

http://www.berenschot.com


• Berenschot begeleidt en adviseert het topmanagement en business unit management 
bij het maken van strategische keuzes en oplossen van strategische vraagstukken. 

• Onze adviezen zijn nooit vrijblijvend, zijn realistisch en hebben altijd impact. Onze 
adviezen zijn implementeerbaar en wij helpen organisaties daadwerkelijk veranderen

• Onze groep combineert de drie disciplines strategie, financiën en marketing. Onze 
adviezen zijn gericht op het structureel verbeteren van het rendement en het 
realiseren van waardecreatie 

• Wij ondersteunen bij verschillende vraagstukken zoals het begeleiden van 
strategische keuzes, topstructuur & besturing, kostenreductie & reorganisaties en het 
verbeteren van de marktbewerking

• Wij bundelen de competenties en de jarenlange advieservaringen van het 
herstructureren van bedrijven en het begeleiden van turnarounds bij bedrijven. Door 
deze kennis en ervaring weten wij wat wél en wat niet mogelijk is in ondernemingen

Berenschot: de partner voor 
strategieformulering & rendementsverbetering 
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Bezoekadres: Europalaan 40, 3526 KS Utrecht 
Postadres: Postbus 8039, 3503 RA Utrecht 
Telefoon: + 31.30. 2916 874, 
Fax: + 31.30. 2947 090


