
ook in de huidige crisis proberen veel ondernemingen als eerste op van alles en nog wat te 

besparen. Dit gaat nogal eens ten koste van een evenwichtige langetermijnstrategie, omdat 

overmatig bezuinigen op zaken als bijvoorbeeld innovatie en opleiding toekomstige kansen 

tenietdoet. uiteindelijk komt dat de gezondheid van de onderneming niet ten goede. Dit 

‘anorexiagedrag’ vormt trouwens in veel bedrijven de ‘natuurlijke’ tegenhanger van hun 

‘obesitasgedrag’ ten tijde van hoogconjunctuur: het dwangmatig streven naar ongebreidelde 

(omzet)groei. bedrijven kennen daardoor een zwalkende strategie, vergelijkbaar met boulimia. 

Wat is hieraan te doen? 

Laurens Friso en Edwin Lambregts

zieke tijden vragen 
om gezonde  
bedrijven

Trefwoorden: Recessie | Groei | Kostenbesparing
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n u de recessie definitief  heeft toe-
geslagen nemen bedrijven mas-
saal maatregelen om de tegen-

vallers te doorstaan. De financiële sector 
en de voorlopende industrietakken als 
automotive en elektronica hebben zware 
omzetverliezen en gaan over tot drastische 
kostenbesparing gepaard met het inkrim-
pen van personeel. Logischerwijs kijken 
nu ook vrijwel alle andere ondernemingen 
naar de mogelijkheden om hun kostenba-
sis in te krimpen. Maar naast de kosten en 
de korte termijn verdient ook de opbrengs-
tenkant en de lange termijn van het bedrijf  
aandacht. Met een uitgebalanceerde stra-
tegie kunnen bedrijven ervoor zorgen dat 
ze over een paar jaar sterker uit de recessie 
tevoorschijn komen.
Verstandige ondernemers gebruiken de ko-
mende tijd om hun huis ‘op orde te krijgen’, 
maar bewaken tegelijkertijd het perspectief  
op de langere termijn. Daarom geeft dit ar-
tikel een aantal aanbevelingen op basis van 
de praktijk over het bewaken van de deli-
cate balans tussen korte en lange termijn, 
tussen kostenbesparingen en groei. Met 
deze aanbevelingen willen we u helpen een 
gezonde onderneming te houden.

Zwaar economisch tij
Het gaat niet goed met de mondiale eco-
nomie. Juist in een open economie als de 
Nederlandse merken we dat. Zoals het een 
moderne en flexibele economie betaamt, 
reageert het bedrijfsleven op de veranderde 
omgeving. Wij zien daarin twee bewegin-
gen. Enerzijds bestaan er ondernemingen 
die de omgeving nauwlettend in de gaten 
houden en er bewust voor kiezen even geen 
actie te ondernemen. Anderzijds zijn er be-
drijven die maatregelen aankondigen. Het 
lijkt erop dat, net als in eerdere recessies, de 
eerste aankondigingen vooral het karakter 
hebben van kortetermijnkostenreducties 
via de ‘kaasschaafmethode’. Bekende in-
strumenten binnen de kaasschaafmethode 
zijn het opzeggen van uitzendcontracten, 

het bedingen van gunstiger prijzen bij le-
veranciers, het uitstellen van investeringen, 
besparing op opleidings- en onderhouds-
kosten en het laten oplopen van de credi-
teurentermijn. 
Met deze maatregelen snijden bedrijven in 
de kosten en vergroten ze de overlevings-
kansen op korte termijn. Het geeft boven-
dien wat lucht en tijd om zich te bezinnen 
op meer structurele verbeteringen. Want 
ook de huidige economische malaise zal 
weer overgaan. En dan moeten bedrijven 
klaar zijn om maximaal van het econo-
misch herstel te profiteren. Daarvoor is 
borging van de koers richting de toekomst 
en het langetermijnconcurrentievermogen 
van een bedrijf  essentieel. 

Sla niet door
Sommige bedrijven hebben in tijden van 
economische neergang de neiging om 
door te slaan in kostenbesparing. Als in 
een automatische reflex grijpen bedrijven 
naar het saneermes om ervoor te zorgen 
dat ze het hoofd boven water houden. Een 
begrijpelijke reactie. De financiële vakpers 
puilt in moeilijke tijden uit van negatieve 
verhalen over massale ontslagen, faillisse-
menten en andere narigheid. Kostenbespa-
ringen worden op de beurs doorgaans juist 
met gejuich ontvangen, ook al zijn ze vaak 
al verdisconteerd in de beurskoers. Het is 
niet vreemd en ook terecht dat een mana-
ger daaruit de urgentiebeleving overhoudt 
om te snijden in de kosten. Bovendien is 
er moed voor nodig om in deze donkere 
tijden het licht aan het einde van de tunnel 
te zien. 

Toch wordt ook nu van het topmanage-
ment een realistisch beeld van de markt en 
het bedrijf  gevraagd. Enerzijds moet het 
topmanagement de harde economische 
realiteit van de korte termijn onder ogen 
zien, en anderzijds moet het de kansen en 
het perspectief  schetsen op een betere toe-
komst. Bedrijven die de lange termijn niet 

in het oog houden, kunnen in perioden van 
economische neergang doorslaan in het sa-
neren van kosten. 

Er kleven een aantal mogelijke gevaren aan 
een te eenzijdige kostenfocus. Het kan het 
onderscheidend vermogen van de onder-
neming op lange termijn aantasten omdat 
essentiële voorwaarden voor die onder-
scheidendheid of  lange termijn groeibril-
janten worden weggesaneerd. Daarnaast 
kan de onderneming ‘in haar schulp krui-
pen‘ en haar blik naar binnen keren, waar-
door het contact met de markt minder 
wordt en zij langzaam de aansluiting met 
veranderende marktomstandigheden ver-
liest. Medewerkers kunnen gedemotiveerd 
raken vanwege het (deels) ontbreken van 
een langetermijnperspectief, met als gevolg 
dat de productiviteit afneemt en rigiditeit 
zijn intrede doet. Dat terwijl de besparings-
rondes ooit waren ingezet om overall tot 
een hogere productiviteit of  flexibiliteit te 
komen. De combinatie van deze gevaren 
kan ten slotte afbreuk doen aan de kern-
competenties en concurrentiekracht, waar-
door het bedrijf  in een vicieuze cirkel raakt 
van een verminderende marktpositie en 
slechter wordende resultaten. 

Die natuurlijke voorkeur voor kostensane-
ring is het spiegelbeeld van wat we bij een 
economische hausse zien. De bomen lijken 
dan tot in de hemel te groeien en de disci-
pline verslapt. Er ontstaat een vliegwiel van 
optimisme, gelardeerd met succesverhalen 
van overspannen verwachtingen van finan-
cieel analisten en trendwatchers. Iedereen 

De natuurlijke voorkeur 
voor kostensanering is 
het spiegelbeeld van 
wat we bij een  
economische hausse 
zien
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kan zich nog herinneren hoe aanstekelijk 
de verhalen over de nieuwe economie 
waren aan het einde van de jaren negen-
tig. Sommigen beweerden zelfs dat oude 
economische wetten niet meer golden en 
dat economische recessies definitief  tot 
het verleden behoorden. Ook in derge-
lijke omstandigheden is het moeilijk voor 
managers om het hoofd koel te houden 
en een realistisch beeld te behouden van 
de (on)mogelijkheden van economie en 
bedrijf. Vaak wordt een groeistrategie af-
gekondigd, omdat de aandeelhouders dat 
graag willen zien. 

Ahold begon met zijn internationale expansie in 

de jaren zeventig van de vorige eeuw en kocht 

tot en met midden jaren negentig op grote 

schaal ketens in de Amerika’s, europa en Azië. 

in 2003 veroorzaakte onder andere financiële 

fraude in de top van Ahold en bij Tops markets 

het einde van deze groei. er werd besloten tot de 

verkoop van een groot deel van de buitenlandse 

deelnemingen, ter verbetering van de balansver-

houdingen. in 2003 en de jaren daaropvolgend 

werden ketens in Latijns-Amerika en Azië ver-

kocht, voor een deel voor lagere bedragen dan 

de boekwaarde. Dit resulteerde in honderden 

euro’s netto verlies in 2004, een grote schulden-

last en veel imagoschade bij het publiek. Het 

kost(te) Ahold behoorlijk veel moeite om hier 

weer overheen te komen.

Bron: www.wikipedia.nl

De zieke onderneming
De neiging om in een neergaande conjunc-
tuur vooral de kosten te saneren en te fo-
cussen op de korte termijn en de even ster-
ke drang in een opgaande conjunctuur om 
te groeien, innoveren en te dromen over 
de toekomst, moet niet doorslaan in extre-
men. Als dat wel gebeurt, dan treedt er een 
proces in werking dat wij in analogie met 
de medische wereld anorexia en obesitas 
noemen. Beide zijn ziektebeelden en bui-
tengewoon ongezond voor het lichamelij-
ke, geestelijke en maatschappelijke welzijn 

van mens c.q. bedrijf. In het uiterste geval 
zijn ze zelfs levensbedreigend. We zien in 
de praktijk ook bedrijven die het snoeien 
en groeien in snel tempo afwisselen. Hier 
is de analogie met het ziektebeeld boulimia 
zichtbaar. Figuur 1 geeft deze ongezonde 
balans weer.

‘Dit is spelen met een onderneming’

Veel private-equitybedrijven staan bekend als 

‘sprinkhanen’ die bedrijven opkopen met als 

belangrijkste doel daar zo snel mogelijk zo veel 

mogelijk aan te verdienen zonder te focussen 

op langetermijnwaardecreatie. Zo verkocht 

uitgeverij PCm in 2004 de meerderheid van de 

aandelen in haar bedrijf aan de Britse investe-

ringsmaatschappij Apax. PCm ging daar bijna 

aan ten onder. in 2007 verlaat Apax PCm na een 

aantal crossmediale avonturen en andere nieuwe 

initiatieven. Apax laat een uitgekleed PCm achter 

met een negatief eigen vermogen en een gebrek 

aan goede perspectieven.

Arie van der Zwan, econoom en adviseur COR PCM

In het kader op de volgende pagina staat 
een vergelijking tussen de ziektebeelden uit 
de medische wereld en die uit het bedrijfs-
leven. 

Wat te doen? Bouw een gezonde on-
derneming!
Mentaal, fysiek en maatschappelijk welzijn 
van de mens wordt bereikt met een uitge-
balanceerd dieet waarbij er zowel sprake 
is van genieten als van matiging. Zo is het 
ook met ondernemingen. Het is derhalve 
zaak goede maat te houden en realistisch 
in het leven te staan. Dat geldt zowel voor 
uw persoonlijke gezondheid als voor de 
gezondheid van het bedrijfsleven. 
Juist in deze periode van economische 
teruggang bestaat vooral het gevaar van 
overmatig ‘lijnen’ waardoor de concurren-
tiepositie van de onderneming afneemt. 
Daardoor zal de strategische en financi-
ele waarde van de onderneming of  van 
een aantal van haar producten en diensten 
verminderen. De wig tussen kosten en op-
brengsten is altijd aan de orde. Daarom is 
het noodzakelijk om een goede balans te 
vinden in groeien en snoeien, ook in slech-
tere economische tijden. 
Om anorexia, obesitas en boulimia te ver-
mijden is het dan ook belangrijk gezonde 
bedrijven te bouwen. Met gezond bedoe-
len we vitaal, stevig, krachtig, evenwichtig 
en bestand tegen onverwachte gebeurtenis-

Figuur 1. Ongezonde strategieën

Groeien

Snoeien

          Tijden van economische ellende                 Tijden van economische voorspoed

natuurlijke voorkeur
 managementaandacht

obesitAs

AnorexiA

bouliM
iA



36 ManageMent eXeCUtIVe  mei/juni 2009  WWW.KLuWeRmAnAGemenT.nL

sen. Duurzaam is een ander woord dat hier 
zou passen, in de betekenis van kwalitatief  
en slijtvast. 

Realistische strategische keuzes
Een gezonde onderneming bouwen begint 
bij een realistische en gebalanceerde strate-
gie. Strategie gaat over de langere termijn. 
Het betreft keuzes die het management van 
bedrijven maakt over de centrale doelstel-
lingen van de onderneming en de wegen 
waarlangs en de middelen waarmee de or-
ganisatie deze doelstellingen wil bereiken. 
Strategie gaat dus ook over de opbouw en 
het onderhoud van het onderscheidend 

vermogen en de kerncompetenties van de 
onderneming. Het is van belang de strate-
gische koers voor langere tijd en met over-
tuiging vol te houden, maar zonder blind 
te zijn voor veranderende omstandigheden 
op korte termijn. 

Met name het vasthouden van de koers 
voor de langere termijn wil nog wel eens 
het probleem zijn. Het is daarom aan te 
bevelen om in het strategieproces gebruik 
te maken van een instrumentarium dat ma-
nagers als het ware ‘dwingt’ om de lange-
termijngezondheid van de onderneming in 
het oog te houden, maar anderzijds ook in-

put geeft om op onzekerheden te anticipe-
ren. In de praktijk beproefde methodieken 
als scenarioplanning kunnen hier uitkomst 
bieden. Bovendien vinden wij het verstan-
dig dat de strategische dialoog binnen een 
onderneming zich uitstrekt tot buiten de 
beslotenheid van de directiekamer. Voor 
een realistische en gebalanceerde strategie 
is inmenging door alle belangrijke – interne 
en externe – stakeholders nodig. Het is dan 
ook zaak om werknemers, financiers, klan-
ten en leveranciers op een systematische 
manier input te laten leveren voor de stra-
tegie. De gezonde onderneming is zich be-
wust van haar positie in de bedrijfskolom 

strateGie

Medische wereld

Anorexia

een eetstoornis, waarbij iemand een vervormd 

beeld van het eigen lichaam heeft, een grote 

angst heeft om dik te worden en niet probeert 

om een normaal lichaamsgewicht na te streven. 

Daardoor kan het lichaam zo verwaarloosd wor-

den dat een levensbedreigende situatie ontstaat.

Obesitas 

een conditie van het lichaam waarbij de na-

tuurlijke energiereserve van een mens, die in 

vet wordt opgeslagen, de gebruikelijke niveaus 

ver overschrijdt tot aan het punt waarbij de 

gezondheid in het geding komt. Het natuurlijke 

mechanisme waarbij men automatisch stopt met 

eten als men genoeg heeft is hierbij verstoord. 

Boulimia

een psychologische toestand waarin een 

persoon terugkerende eetbuien heeft gevolgd 

door een of meer van de volgende, opzettelijke 

handelingen die de opname van het voedsel 

compenseren en gewichtstoename verhinderen, 

zoals braken, het gebruik van laxeermiddelen, 

bovenmatige lichamelijke oefening of vasten. 

Bedrijfsleven

Anorexiastrategie

Het bedrijf is verwikkeld in een constante strijd om zo kostenefficiënt mogelijk te worden. Door de 

interne gerichtheid en de exclusieve aandacht voor de eigen processen raakt de klant langzaam 

maar zeker uit het oog. uiteindelijk verliest het bedrijf de aansluiting met de markt, en daarmee zijn 

concurrentievermogen.

Favoriete managementtoolbox: command & controlorganiatiestructuren, spreadsheetmanagement en 

outputsturing.

Obesitasstrategie

Het bedrijf kent een grote groeiambitie als doel op zich, zowel voor autonomiegroei als voor acqui-

sities. Omzetgroei is belangrijker dan winstmarge. new business development en klantspecifieke 

oplossingen staan hoog in het vaandel, zonder na te denken over complexiteitsgevolgen voor de 

supply chain en productie. er is sprake van een verslappende financiële discipline en een neiging tot 

flamboyant gedrag van het topmanagement. Stafafdelingen groeien harder dan de operatie en de 

organisatie krijgt een ‘waterhoofd’. 

 

Favoriete managementtoolbox: alle laatste managementmodes die gericht zijn op groei en ontwikke-

ling, met name op het gebied van HRm, innovatie en change management.

Boulimiastrategie

Het bedrijf kent een zwalkende strategie. Het ene jaar ligt de focus op margeverbetering, dan weer 

op kostenbeheersing en het volgende jaar op customer intimacy. Bedrijven worden overgenomen en 

niet veel later weer verkocht. er is sprake van een groot personeelsverloop (ook in het topmanage-

ment). uiteindelijk beschikt het bedrijf over een activiteitenportefeuille die dermate versnipperd is 

dat het concurrentievermogen ernstig is aangetast.  

 

Favoriete management toolbox: combinatie van anorexia en obesitas.
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en streeft samen met haar stakeholders 
naar een optimale marge binnen de keten. 

Doorvertaling van strategische keuzes
Gezondheid komt ook tot uiting in een ge-
zonde basisfinanciering. De praktijk wijst 
uit dat een financiering die is gebaseerd op 
een grote hefboom aan vreemd vermo-
gen en/of  leunt op een groot aandeel aan 
vluchtige aandeelhouders een katalysator is 
voor een kortetermijnfocus. Bedrijven die 
kunnen leunen op een gezonde financie-
ring maken minder kans om te vervallen 
in anorexia- of  boulimiastrategie. Aandeel-
houders die voor de lange termijn aan de 
onderneming gebonden zijn gecombineerd 
met een langjarige relatie met een betrouw-
bare huisbankier helpen daarbij.

Een ander belangrijk onderdeel van ge-
zondheid heeft te maken met de struc-
tuur van toezicht en besturing. Een grote 
betrokkenheid van ondernemingsleiding, 
toezichthouders en werknemers is een pre. 
Een gezonde onderneming staat of  valt 
met de professionaliteit van de vakmensen 
die eraan verbonden zijn. Eigenaarschap 
en verantwoordelijkheid zijn hier de sleu-
telwoorden. Loyaliteit moet worden be-
loond, en niet het kortetermijngewin. 

Bedrijven dienen zeer doordacht om te 
springen met reorganisaties. De gezond-
heid van de onderneming is immers mede 
afhankelijk van de kwaliteit van de samen-
werking tussen de stakeholders. Flexibele 
organisaties zijn zo ingericht dat zij kun-

nen opschalen en inkrimpen zonder ingrij-
pende maatregelen. Reorganisaties moeten 
gefundeerd zijn, een heldere strategische 
koers volgen en voldoende perspectief  
voor de toekomst bieden. 

Tot slot
Bovenstaande adviezen resulteren in een 
gezondere onderneming met een meer 
gebalanceerde strategie. In figuur 2 ligt de 
focus binnen een dergelijk bedrijf  zowel in 
goede als in slechte tijden op een gezonde 
balans tussen snoeien en groeien.

Onze conclusie is voor de hand liggend, 
maar niettemin belangrijk: ondernemingen 
moeten hun strategie in balans brengen 
en deze niet laten afhangen van onrealis-

tische beelden van tijdelijke conjuncturele 
omstandigheden. Zoals een gebalanceerd 
dieet van belang is voor een goede gezond-
heid, zo is ook een gebalanceerde strategie 
onmisbaar voor het langetermijnperspec-
tief  voor de onderneming. Het is zaak om 
stelselmatig aan de gezondheid van de on-
derneming te bouwen. Dit begint met een 
realistische en gebalanceerde strategische 
koers, maar heeft ook zijn weerslag op de 
financiering, organisatie, besturing en lei-
ding. 

Drs. L. Friso en drs. E. Lambregts zijn beiden con-
sultant bij Berenschot. Zij helpen bedrijven bij het 
maken van strategische keuzes.
l.friso@berenschot.com
e.lambregts@berenschot.com

Figuur 2. Gezonde strategieën
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