
3534

Tennis 
in de groothandel

Tekst: Martijn Laar, Ruud van Overloop, beiden adviseur bij Berenschot. Martijn Laar doet momenteel promotieonderzoek naar 
assortimentsbeheer aan Universiteit Nyenrode. www.berenschot.com/groothandel / Beeld: Shutterstock

waarom assortimentsbeheer belangrijker is dan 
voorraadbeheer

Groothandelaren tennissen vaak met het ooG op het scorebord (de 
voorraadniveaus) in plaats van met de oGen op de bal (het assortiment 
dat die voorraad veroorzaakt). ze hebben in de afGelopen periode wel 
veel producten, maar weiniG klantwaarde toeGevoeGd. onGecontro-
leerde uitbreidinG van het assortiment laat de omzet marGinaal, maar 
de voorraad exponentieel Groeien. in de huidiGe economische situatie 
doen manaGers er dan ook Goed aan het assortiment weer eens inte-
Graal teGen het licht te houden. dit levert meestal direct cash op en 
houdt de onderneminG ook voor lanGere termijn bij de les.
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tennissen met het oog op de bal 
De tijd dat het magazijn in de slappe periode als tennisveld verhuurd 
kon worden, is definitief voorbij. Productassortimenten in de groot-
handel groeien onder druk van de klant veelal organisch, waardoor 
bij velen de voorraden nu tot aan het plafond staan. Voor de mees-
te groothandels is een breed assortiment een must. De one-stop-
shop service is immers één van de belangrijkste redenen waarom 
de klant liever bij u koopt dan direct bij de leveranciers. Toch staat 
tegenover explosieve toename van het assortiment vaak slechts 
marginale stijging van de omzet en een beperkte of zelfs negatieve 
groei van de winst. Daarbij zijn de onzichtbare opportuniteitskos-
ten hoog omdat de afdelingen Inkoop en Verkoop zich voornamelijk 
bezig moeten houden met operationele brandjes en onvoldoende 
toekomen aan het ontwikkelen van partnerships met de strategisch 
belangrijke leveranciers of actief beheer van strategisch belangrijke 
klanten. Op het scorebord lopen daarmee de kosten en de voorraden 
op en nemen cashreserves snel af. Rigoureus snijden in de voorraad 
is een logische en vaak noodzakelijke reactie, maar de ervaring heeft 
aangetoond dat beter letten op de bal, zowel op korte als op lange 
termijn meer effect heeft. In een marktconform assortiment hoe-
ven niet alle SKU’s winst te maken maar in een situatie waarin het 
economisch tij gekeerd is, is het goed om te weten welke producten 
integraal bijdragen en welke niet. 

‘betaalde’ waarde
Excessieve groei van het assortiment is iets dat veel groothandels 
overkomt in plaats van iets waar bewust voor gekozen wordt. Aan 
de uitbreiding van het assortiment ligt altijd wel een individuele 
klantvraag maar zelden een echte marktbehoefte ten grondslag. De 

diversiteit aan klantvragen en de angst dat de klant bij een concur-
rent gaat shoppen, leidt er toe dat met een beetje druk elke klant, 
land, branche en kanaal zijn eigen product kan krijgen. Het is nog 
maar de vraag of dit de waardepropositie van uw groothandel ten 
goede komt. Want waarom kiest een klant voor uw bedrijf? Als dit 
‘operational excellence’ in uw logistieke processen is, zal assorti-
mentsuitbreiding uw concurrentiepositie kunnen schaden. Door de 
slechtere planbaarheid van de veelheid aan producten neemt im-
mers de leverbetrouwbaarheid per product af. Onderscheidt uw be-
drijf zich door value added services, dan leveren extra producten u in 
elk geval meer gedoe en complexiteit op en het is niet altijd duidelijk 
of de klant bereid is daar voldoende voor te betalen. De kern is dat 
veel groothandels met de assortimentsuitbreiding wel complexiteit 
en kosten, maar geen ‘betaalde’ waarde voor de klant toevoegen. 

assortimentsreductie 

Het voorbeeld in figuur 1 laat zien dat de meeste omzet uit het 
kernassortiment komt, maar dat de meeste voorraad veroorzaakt 
wordt door niet-kritische artikelen. Nadat deze groothandel met 
hulp van Berenschot 25 procent van de niet-strategische artikelen 
gesneden had in haar assortiment, bleef de voorspelde dip in ver-
kopen en het weglopen van klanten uit. Uiteindelijk bleek de toe-
gevoegde waarde van deze groothandel voor de klant toch niet af 
te hangen van het kunnen aanbieden van deze nice to have extra 
producten. Daarbij waren de switching kosten voor de klant hoog 
door de EDI gelinkte ERP-systemen en was er geen concurrent be-
reid deze productspecials te leveren tegen ‘acceptabele’ prijzen. Het 
resultaat van de assortimentsreductie was een fikse kostenreductie, 
een flinke winst in cashflow en een gezonde discussie met de klant 
over hoe men in de toekomst samen, binnen het kernassortiment, 
aan nieuwe concepten kon gaan bouwen. 

‘najaarsschoonmaak’
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vrijwel alle bedrijven, on-
geacht hun branche of strategie, het assortiment met wel twintig 
procent kunnen verkleinen zonder daadwerkelijk sales te verliezen*. 
Een najaarsschoonmaak is daarom een goede eerste stap. Om tot een 
netto reductie van twintig procent te komen zijn dan wel reductie-
targets van dertig procent of meer nodig vanwege de te overwinnen 
interne weerstand en de moeilijk te bestrijden organische groei van 
het aantal producten. Slim snijden is dan het devies: kap niet gelijk 
de tail van de omzet af, maar kijk kritisch welke producten uw slow 
moving en obsolete voorraad veroorzaken en aan welke producten 
u integraal verdient. Beoordeel welke producten naar welke klanten 
gaan en of die strategisch van belang zijn. De Berenschot praktijk 
wijst uit dat de meeste artikelen aan het assortiment toegevoegd 
worden in niet-strategische product markt combinaties (PMC’s), 
waar voor elk sales-vraagstuk een productoplossing wordt bedacht 
en ontwikkeld.

ruimte voor tennis
Strategische kaders die doorvertaald zijn in een strakke aansturing 
van sales helpen u daarbij: het moet helder zijn welke producten er 
waar en aan wie verkocht mogen worden, en bij welke klanten en 
producten op standaardisatie gestuurd moet worden. Transparantie 
in de werkelijke kostprijzen van specials maar ook procesdiscipline 
en simpelweg aandacht voor beheer voorkomen dat het assorti-
ment daarna weer even hard aangroeit.
Wie tennist met de ogen op de bal in plaats van op het scorebord, 
houdt zijn assortiment in dit economisch zware weer nog eens in-
tegraal tegen het licht. Zijn de producten in het assortiment een 
verzameling historisch gegroeide SKU’s of een echte afspiegeling 
van de huidige strategie en marktbehoefte? Kan het assortiment 
organisch groeien zonder dat duidelijk is wat daarvan de kosten en 
opbrengsten zijn? Is het operationele assortimentsbeheer transpa-
rant, duidelijk geregeld in de bedrijfsvoering en goed gemonitord?  
De Berenschot ervaring leert dat een initiële grote schoonmaak ge-
volgd door organisatorische verbeteringen direct cash oplevert, de 
(verborgen) kosten van complexiteit onder controle houdt en dat de 
onderneming ook op langere termijn bij de strategische les blijft. Zo 
houdt u in de hal straks toch nog ruimte over om te tennissen…

 *Wetenschappelijke studies in Europa en de USA gepubliceerd in het Journal of Product Innovation Management en het Journal of Operational Research.
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Figuur 1: Assortimentsbeheer bij groothandel A


