
Consultants tekenen het profiel van de bedrijven die sterk staan

WIE GAAN OVERLEVEN?

verlevers zijn bedrijven die hun organi-
satie op orde hebben, met een lage over-
head, die beschikken over een duidelijke

strategie en een aantal succesvolle product-
marktcombinaties die mooi gespreid zijn over
verschillende cyclische en niet-cyclische markten.
Zo vat Luddo Oh de karakteristieken samen van
de ondernemingen die de komende zware tijd
kunnen doorstaan. ‘Het zijn vaak de kleinere
bedrijven, die beter mee kunnen ademen met de

hebben. Voorts is het zaak het oog te houden op
de early warning-signalen, scenario’s klaar te 
hebben voor als het slechter gaat. En dan op tijd
saneren en dat niet met de kaasschaaf.’

RIGOUREUS
André Vos, met zijn consultancybedrijf Tharsis
actief in de industrie en de transportsector, is het
daar mee eens. ‘Indien de solvabiliteit of het 
rendement van een bedrijf te laag is, kan het in de
huidige situatie van groot belang zijn rigoureus
kosten te schrappen of in de organisatie opge-
bouwde luxe te elimineren. Maar gebruik daar-
voor nu niet de kaasschaafmethode. Dit omdat
de huidige marktschokken tot nieuwe evenwich-
ten in de economie zullen leiden, met bijbeho-
rende kansen en bedreigingen.’ Behalve solvabel
zijn, is het wat hem betreft nu ook van cruciaal
belang een uitgewerkte strategie te hebben. Een

strategie die uitgaat van de huidige realiteit en
waar iedereen binnen het bedrijf mee bekend is.
‘Dan hoef je niet lang na te denken om te reage-
ren op alles wat nu in de zeer woelige vechters-
markt gebeurt; dan weet je als bedrijf wat je moet
doen om je marktaandeel of je rendement te 
verbeteren. Pijnlijke beslissingen zijn goed te
onderbouwen. Je kunt dan zelf je kansen schep-
pen en de concurrentie een slag voorblijven.
Wanneer je er voor kiest om bepaalde onderdelen
af te stoten die niet tot je core business behoren,
zal dat intern gemakkelijker geaccepteerd 
worden.’ 
Door het verkopen van non-core activiteiten kan
geld worden vrijgemaakt voor die activiteiten

Zo het dat al niet doet, gaat het ons vrijwel allemaal raken. Toch zullen er veel

industriële bedrijven zijn die de huidige diepe dip goed doorkomen en straks,

in een uitgedunde markt, sterker staan. Wat is het profiel van deze overlevers.

Consultants uit het industriële veld tekenen het uit.

Als de economie naar beneden gaat, let de ene ondernemer meer dan
ooit op de kosten. Terwijl de ander juist extra investeert, in betere pro-
ducten en processen, in het openen van nieuwe markten. Maar is het dan
eigenlijk niet al te laat: moet een ondernemer zich niet wapenen tegen
de crisis vóór de crisis? Wat is de karakteristiek van de ondernemer en
onderneming die betrekkelijk onaangedaan door de recessie varen en er
sterker uitkomen dan zij er ingingen?

• Overlevers zijn kleinere bedrijven, 
die mee kunnen ademen. Ze zijn 
solvabel en hebben een uitgewerkte 
strategie.

• Rijp voor overname (of de ondergang) 
zijn bedrijven die veel hebben geïnves-
teerd in overnames maar nog geen 
geïntegreerd geheel vormen.

• Indien nodig, schrap rigoureus, 
maar niet in de innovatiekosten.
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markt. Juist de grotere zie je nu in de problemen
komen, die moeten mensen ontslaan.’ Wat vol-
gens de managing consultant van Berenschot de
grote ondernemingen nu ook vaak parten speelt,
is de sterke afhankelijkheid van vreemd kapitaal.
‘Nogal wat bedrijven zijn gegroeid om te groeien,
zonder een goede groeistrategie. Die hebben
overgenomen om over te nemen en hebben te
weinig gekeken naar synergie. Die hebben er niet
voor gezorgd dáárin te investeren wat de meeste
toegevoegde waarde oplevert, wat zorgt voor de
meest rendabele groei. Banken zijn erin meege-

gaan. De rente was laag, ze zagen overal opportu-
nities. Nu zijn banken en ook private investeer-
ders heel voorzichtig; herfinanciering is een pro-
bleem.’

GEEN GARANTIE
Maar ook bedrijven die het volgens de regels der
bedrijfseconomische kunst goed voor elkaar heb-
ben, kunnen in het huidige economische weer in
moeilijkheden komen. ‘Als je in sectoren als de
automotive zit en veel exporteert, dan kan de
vraaguitval heel snel zijn gegaan of binnenkort
ineens komen. Bedrijven met een orderporte-
feuille van een jaar of meer hebben een goede
basis. Maar daarin kunnen financieringsproble-
men ontstaan, kan veel gecancelled worden en
dan kunnen deze ondernemers plots met een
acuut cashprobleem worden geconfronteerd. 
De snelheid waarmee de huidige downturn is
ontstaan en de diepte ervan, die heeft niemand
kunnen zien aankomen. Hier heeft dus niemand
zich goed op kunnen voorbereiden.’
Kortom, een panacee om te overleven kan Oh
niet geven. Een onderzoek dat Berenschot 
uitvoerde naar de kenmerken van bedrijven die 
tijdens vorige recessies de dip goed doorstonden,
geeft nu absoluut geen oplossing met een garan-
tie, zo maakt hij duidelijk. ‘Als je in niet-cyclische
sectoren zit met langetermijnrelaties en veel
orders in portefeuille, zal je er het minst last van

‘De concurrentie 
in Zuidoost-Azië 
gaat keihard door 
met innoveren’

O
door Martin van Zaalen

(Bron: Tharsis)
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Piet Oskam
De directeur van het Centrum
voor Innovatie van de Bouwkolom
(CIB) heeft een vijftal ‘gouden
regels’ opgesteld. Specifiek voor
de bouwsector die qua keten-
integratie (ver) achterloopt op de industrie, maar
toch ter lering voor menig industrieel bedrijf.

Strategische samenwerking met bouwpartners leidt
tot lagere bouwkosten.
‘Je staat sterker door de ketendynamiek beter te
benutten. Dat gebeurt nu niet. Van boven naar bene-
den in de kolom wordt een lage prijs geëist. En van
beneden naar boven worden hoge verwachtingen
gewekt. Iedereen is met zijn eigen deelbelang bezig
en dus is het toeval als het in het bouwproces goed
gaat. Een goed samenspel vanaf het ontwerp maakt
de hele keten sterker.’

Leren van gemaakte fouten heeft betere resultaten
tot gevolg.
‘Leren van fouten is lastig in de bouw, want kennis-
managementsystemen worden nauwelijks gebruikt.
Van gemaakte fouten wordt dus niet geleerd om een
volgend project beter te laten lopen. Goed kennis-
management voorkomt dat je steeds weer het wiel
helemaal opnieuw moet uitvinden.’

Koesteren van relaties brengt win-winsituaties 
dichterbij.
‘In de bouw wordt op basis van prijs samengewerkt,
is men niet relatiegericht en niet gericht op de
behoeften van de eindklant. Als de keten vanuit een
gezamenlijk gedragen concept zou werken, vanuit
dezelfde ambities, zou iedereen daarbij winnen.’

Innovatie van het bouwproces brengt onverwachte
kostenreducties tot stand.
‘De faalkosten maken tien tot twintig procent van de
bouwkosten uit, voor Nederland op jaarbasis vijf tot
tien miljard euro. Dat bedrag kun je besparen door
betere communicatie en afstemming van de bedrijfs-
processen. Maar nu voert bijvoorbeeld elke partij het
bouwontwerp handmatig in zijn eigen systeem in.
Software om het ontwerp integraal te communice-
ren in de keten is er volop. Maar men wil er niet aan:
‘Want zo werken we niet in de bouw.’’

Een duurzaam concept maakt uw bedrijf een her-
kenbare aanbieder van veelgevraagde oplossingen.
‘In de bouw rijdt iedereen rond met een busje waar-
op staat: ‘Nieuwbouw, verbouw en renovatie.’ Ieder-
een doet alles. Maar het is beter te specialiseren,
bijvoorbeeld in het bouwen van gevangenissen of
ziekenhuizen of de seniorenbouw en te zorgen dat
je daar veel verstand van krijgt. Dat maakt je bedrijf
herkenbaar en onderscheidend van de rest.’

links
www.bouwkolom.org

Marie-Louise van der Sande
De directeur van het Zwolse FirmX-
perts, dat industriële bedrijven helpt
effectiever, efficiënter en flexibeler te
opereren, heeft vijf tips om sterker uit
de recessie te komen.

Houd de blik op de (middel)lange termijn gericht.
‘Kortetermijnmaatregelen werken soms contraproduc-
tief. Noodmaatregelen op de korte termijn kunnen
noodzakelijk zijn, maar moeten niet leiden tot paniek-
voetbal. Blijf uw strategie ontwikkelen voor de lange
termijn.’

Blijf inspringen op de behoeften van uw klanten.
‘Laat u niet te veel afleiden door interne onrust in uw
organisatie, maar blijf de marktontwikkelingen en de
daadwerkelijke behoeften van uw klanten nauwlettend
volgen. Denk met uw klanten mee en probeer hen
maximaal te ondersteunen om te overleven. Bijvoor-
beeld door kwaliteit (nog) verder te verbeteren, lever-
tijden te reduceren, flexibeler te opereren. Als uw
klanten overleven, en zij doen dat mede dank zij u,
verdient zich dat terug.’

Pak de kansen.
‘Een periode van economische neergang biedt ook
heel veel nieuwe kansen voor ondernemende bedrij-
ven. Houd de marktontwikkelingen nauwlettend in de
gaten. De traditionele marktonderzoeken zijn echter te
traag voor deze turbulente tijden. Goed gevoerde per-
soonlijke gesprekken met klanten en leveranciers
leveren veel meer en veel actuelere informatie op.’

Doe aan verstandige kostenreductie.
‘Kostenreductie biedt altijd concurrentievoordeel, nu
zeker. En als externe financiering lastiger wordt, kan
kostenreductie interne financieringsbronnen aanbo-
ren. Lukraak snijden in de organisatie is echter geen
recept voor een stabiele bedrijfsvoering op de lange-
re termijn en leidt tot fors oplopende kosten in drukke
tijden. Daarom, beperk kosten op een duurzame
manier die past bij de strategische plannen voor de
toekomst.’

Blijf investeren in uw medewerkers.
‘Als er een recessie voor de deur staat, is bezuinigen
op personeel en hun ontwikkeling vaak de eerste
reflex. In deze tijd nemen talentvolle medewerkers
daar echter geen genoegen mee en zij vertrekken. Te
veel en de verkeerde mensen verdwijnen, terwijl ze
straks weer hard nodig zijn. Want, een economische
dip maakt nog geen einde aan vergrijzing en ontgroe-
ning en de gevolgen daarvan op de arbeidsmarkt. Als
ondernemers nu investeren in de goede mensen en
ze uitdagen en motiveren, blijven ze.’

links
www.firmexperts.nl

Twee maal vijf overlevingstips



waarin een onderneming wil uitblinken of waar-
mee het hoopt te overleven. ‘Snelheid kan hierbij
cruciaal zijn om er nog een acceptabel bedrag
voor te krijgen, want de aantrekkingskracht van
de te verkopen activiteit kan over een half jaar
duidelijk afgenomen zijn.’ Door te verkopen en te
schrappen creëert een bedrijf geld waarmee het
dus z’n solvabiliteit kan verbeteren en z’n bewe-
gingsvrijheid kan borgen. ‘Met dat geld kun je
ondernemen, je strategie verder implementeren.
Kun je strategisch focussen op die zaken die voor
je klanten de meeste toegevoegde waarde opleve-
ren en zo je concurrentiepositie verder verstevi-
gen. Dan kom je sterker uit deze recessie.’

ZELFMOORD
Wat je nu in elk geval niet moet doen, is snijden
in de innovatie. Dat is zelfmoord, zo stelt Jeroen
Kuper van The Bridge business innovators, een
consultancy gespecialiseerd in het helpen groeien
van bedrijven door businessinnovatie. Voor zijn
stelling heeft hij drie onderbouwingen. ‘In de eer-
ste plaats zie ik dat de concurrentie in Zuidoost-
Azië keihard doorgaat met innoveren. Natuurlijk
is de economische productie door de uitval van
de vraag uit het Westen er wel wat afgenomen,

maar bedrijven en overheden hebben daar heel
veel geld en blijven dat investeren. Kijk naar het
ruimtevaartprogramma dat India onverminderd
doorzet, met veel spin-off naar de technologische
sector. Als je dan in Nederland twee jaar gaat stil-
staan, ben je ingehaald als de economie weer op
gang komt’, zo stelt de senior consultant groei-
strategie. 
Voorts moeten bedrijven mee blijven strijden in
die mondiale war on talent. ‘Er is de afgelopen
jaren heel veel geïnvesteerd om talenten te wer-
ven, internationaal. Bied je die mensen nu geen
nieuwe uitdagingen of laat je ze gaan, dan ben je
ze kwijt en kun je als het weer aantrekt helemaal
opnieuw beginnen. Dan zijn alle wervingsinspan-
ningen voor niets geweest.’ Hetzelfde geldt voor
de inzet die de afgelopen jaren is geleverd om de
innovatie te professionaliseren. ‘Er zijn goede
ideeën in ontwikkeling gebracht. Zou je die 
projecten nu stoppen, dan zijn die ideeën straks
niets meer waard.’

WIJZER
Kuper ziet in zijn omgeving dat bedrijven over
het algemeen verstandig zijn en onverminderd

beslissingen te nemen en zichzelf in een goede
uitgangspositie te brengen. Natuurlijk zijn er ook
de nodige bedrijven die dachten dat de economie
oneindig zou doorgroeien, die geïnvesteerd heb-
ben in overnames en nu met een nog niet geïnte-
greerd geheel zitten. Maar er zijn ook heel veel
ondernemingen, vaak familiebedrijven, die altijd
goed op de kleintjes hebben gelet en er nog steeds
goed voorstaan en er goed uitkomen. Laten we
wel wezen, als er volgens het CPB 3,5 procent
krimp is, draait een flink deel van de economie
nog gewoon door.’
Hoe dan ook, weet Luddo Oh, het gaat ons alle-
maal raken. ‘En we zijn er nog niet uit. Aandelen-
markten herstellen zich meestal een half jaar eer-
der dan de economie. Een half jaar gaat het dus
zeker nog duren.’ Aldus de Berenschot-man,
begin maart: ‘Wanneer wordt dit gepubliceerd? 
In april? Nee, dan zal het verhaal echt niet anders
zijn, verwacht ik.’

links
www.berenschot.com
www.tharsis.nl
www.thebridge.nl
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‘Laten we wel wezen, 
als er volgens het CPB 
3,5 procent krimp is, 
draait een flink deel 
van de economie nog 
gewoon door’
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Hoe dan ook, weet Luddo Oh,

managing consultant 

van Berenschot, 

het gaat ons allemaal raken. 

Foto: Berenschot

blijven inzetten op innovatie. ‘De prioriteit ervan
blijft hoog, al verandert de aard van de innovatie
wel wat. ASML bijvoorbeeld blijft innoveren aan
zijn nieuwe generatie systemen, maar haalt wel de
uitontwikkeling van bepaalde releases naar voren.
Innovaties die juist nu de klant zullen aanspre-
ken, omdat ze bijvoorbeeld kostenbesparend
zijn.’ Bedrijven die niet blijven innoveren, zullen
op enig moment worden overgenomen of gaan
failliet. ‘Het journaal zit nu al elke dag vol met die
gevallen. Maar veel bedrijven zijn de laatste jaren
wijzer geworden. Hebben, onder druk van de glo-
balisering, innovatie hoog op hun agenda gezet,
zijn het als een standaardbedrijfsproces gaan
zien.’

VEEL OVERLEVERS
Overlevers, bedrijven die sterker uit de huidige
crisis komen dan ze erin gingen, daar zijn er veel
van, constateert André Vos als hij naar zijn
industriële netwerk kijkt. Het is lang niet overal
‘kommer en kwel’. ‘Er zijn genoeg solvabele
bedrijven, met een eigen vermogen van 25 tot 40
procent, die hun kosten kunnen reduceren en
tegelijkertijd kunnen innoveren. Die hebben nog
voldoende bewegingsvrijheid om snel de juiste


