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Welke gevolgen heeft de kredietcrisis voor de maakindustrie? Branche-

manager Bert Woltheus van ING Bank en managing consultant Luddo

Oh van Berenschot analyseren de situatie en geven tips. 

Let op uw liquiditeit, maar vergeet de kaasschaaf.

Houd vast aan uw focus, maar werk 

verschillende scenario’s uit. Zorg voor

flexibiliteit en een breed klanten-

bestand.

oor de uitzendbranche, de
automotivesector en de
semiconductorindustrie is

er geen ontkomen aan: de krediet-
crisis slaat toe. Maar wat de crisis
verder voor impact heeft, dat ver-
schilt per bedrijf. Uit de maakin-
dustrie komen de eerste noodsignalen.
Bedrijven nemen hun maatregelen. Zo
stuurde glasvezelbedrijf PPG uit Wester-
broek alle uitzendkrachten naar huis en
sluit Philips Drachten rond Kerst en Oud-
jaar de deuren. Nedcar in Born verplicht werk-
nemers tot een vakantie en Brinks Metaalbewer-
king in Vriezenveen neemt afscheid van tientallen
uitzendkrachten.
Tegelijkertijd zijn er bedrijven die een meer dan
gevulde orderportefeuille hebben, stelt Bert Wol-
theus van ING Bank vast. En bij andere bedrijven
daalt de orderinname weliswaar, maar zijn ze
eigenlijk wel blij met een tijdelijke verlichting van
de druk op de productiecapaciteit. Sommige
ondernemingen zien nu hun kans schoon op de
arbeidsmarkt: ze trekken personeel aan dat ze tot
voor kort moeilijk aan zich konden binden. Ook
Luddo Oh van Berenschot ziet nog geen bran-
chebrede recessie. Maar de gevolgen kunnen niet
uitblijven, denkt hij. ‘De maakindustrie is inter-
nationaal georiënteerd: een wereldwijde recessie
heeft natuurlijk gevolgen voor de omzet.’ Wel
staat de industrie er beduidend beter voor dan
tijdens de vorige recessie, in 2001-2003; bedrijven
hebben gesnoeid in de overheadkosten, zijn flexi-
beler georganiseerd en hebben ingezet op lang-
lopende contracten. De financiële positie van
bedrijven zal gemiddeld ook beter zijn.

V
door Alinda Wolthuis bedrijf toch reorganiseren? Dan moet

het dat tijdig en meteen goed doen.
Hij heeft een aantal tips: ‘Pas niet de
kaasschaafmethode toe: saneer bij
díe activiteiten die niet bijdragen
aan de strategie. Verminder over-
tollig vet en overhead. Vergroot de
flexibiliteit van de organisatie:
maak gebruik van tijdelijke contrac-

ten en besteed bedrijfsprocessen uit
om de vaste kosten te reduceren. Ga

over tot co-sourcing, tot gebroken dien-
sten of tot tijdelijke sluiting van een

fabriek.’

STERKER
Exportbedrijven moeten inzetten op langerlo-
pende contracten. Ook moeten ze proberen de
risico’s te reduceren door hun afzet te spreiden
over zoveel mogelijk landen. ‘Voor wat betreft
financiering, kan het raadzaam zijn om die in de
landen zélf te regelen. Bijvoorbeeld wanneer ze
de financiering in Nederland niet rond kunnen
krijgen of geen exportkredietverzekering kunnen
regelen’, zegt Oh. Hij wijst erop dat bijvoorbeeld
het verzekeren van infrastructurele projecten,
met name in Afrika, moeilijker is geworden. Hij
benadrukt dat bedrijven bij alternatieve vormen
van financiering niet moeten vergeten het valuta-
risico in hun afwegingen te betrekken. 
Zowel Woltheus als Oh onderstrepen hoe belang-
rijk het voor een onderneming is om de risico’s te
spreiden: ‘Verbreed je portefeuille, zorg dat je niet
afhankelijk bent van één afnemer, één product of
dienst.’ Eén troost: de onderneming die goed
inspeelt op de huidige situatie, heeft voor de toe-
komst prima papieren. ‘Een recessie kan je als
bedrijf sterker maken.’

TWEE SCENARIO’S
Dat neemt niet weg dat elke onderneming zich
moet bezinnen op de situatie. Bert Woltheus: ‘Ik
adviseer ondernemers om hun focus en visie vast
te houden. Vooropgesteld dat ze die hebben
natuurlijk. Ook adviseer ik bedrijven om twee
scenario’s te maken: één op basis van de feitelijke
orderportefeuille, een tweede dat rekening houdt
met het intrekken van orders. Bedrijven moeten
bedenken welke maatregelen ze in zo’n situatie
kunnen nemen.’ Tenslotte benadrukt Woltheus
het belang van een goede liquiditeitspositie. ‘Ook
hier geldt: valt het tegen, weet dan welke maat-
regelen je moet nemen.’
Luddo Oh raadt ondernemingen aan hun
bedrijfsvoering tegen het licht te houden: ‘Welke
activiteiten dragen bij aan de toegevoegde waarde
en zijn in lijn met de strategie? Investeer daarin
en voorkom rigoreuze reorganisaties.’ Moet een


