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De ondernemer heeft al langer het 
gevoel dat zaken niet lekker lopen. 
Zwakke signalen zijn de organisato-

rische onduidelijkheden en een toene-
mende onrust in de organisatie. Regel-
matig vraagt hij zijn personeel naar hun 
indrukken en suggesties. Hij wil zaken wel 
veranderen, maar weet eigenlijk niet wat 
en hoe. Harde signalen zijn er ook: de bank 
dreigt met een inperking van het krediet. 
Als dát doorgaat, wachten zware tijden. 
Een zwarte piet wordt snel gevonden. 
Vorig jaar werd een nieuw bedrijfspand in 
gebruik genomen. De oude locatie werd te 
klein. De logistieke indeling was ongemak-
kelijk. Dat kostte onnodig veel intern 
transport. Ook wilde de ondernemer extra 
toegevoegde waarde bieden: voorbewer-
king en deelassemblage. Daartoe ontbrak 
de ruimte. De gedachten achter deze stap 
waren goed.  Weliswaar was duidelijk dat 
dit zou leiden tot een taakstellende exploi-
tatie, maar omzet- en margegroei zouden 
dat goed maken. De taakstelling werd 
echter fors zwaarder door een lagere 
verkoopopbrengst van het oude pand. 
Gevolg: de aflossingen kunnen met grote 
moeite worden betaald. Tekorten worden 
afgewenteld op de crediteuren waardoor 
leveranties stagneren. Dit geeft veel onrust 
en extra gedoe: het begin van een neer-
gaande spiraal. Herkent u als accountant 
vicieuze cirkels bij uw cliënt? Deelt u uw 
zorgen of wacht u tot problemen eigenlijk 
niet meer oplosbaar zijn? 

Leverancier bouwproducten   
maakt een omme zwaai  
Een leverancier van bouwproducten groeit gestaag. De omzet stijgt ondanks de moeizame markt, maar achter de 

fraaie façade gaan stevige problemen schuil. De interne organisatie rammelt, de bedrijfseconomische prestaties 

zijn slecht. En nadat een nieuwe bedrijfslocatie in gebruik is genomen, kunnen aflossingen steeds moeizamer  

worden betaald. De bank doet ‘steeds moeilijker’ door frequente overstanden. Een ommezwaai lijkt onvermijdelijk, 

maar hoe en wat is onduidelijk! Door een gerichte aanpak wordt een neergaande spiraal omgebogen. Een casus. 

PeTer schUiTMAker 

OPlOssiNgsrichTiNgeN De ondernemer 
tovert de oplossing al snel uit de hoed: 
extra financiële ruimte zal het tij wel 
doen keren, want de onderneming lijkt 
commercieel goed te draaien. In een stag-
nerende markt neemt de omzet nog 
steeds toe. En, is de redenering, bij een 
iets grotere omzet kunnen de vaste lasten 
beter worden gedekt. Het lijkt een kwes-
tie van tijd te zijn. Een extra financiële 
injectie zal de onderneming helpen om 
deze lastige periode te overbruggen. Het 
klinkt logisch maar … deze strategie is 
ook erg risicovol. Het succes is dan afhan-
kelijk van de ontwikkelingen in de markt. 
Als die stagneert, houden de problemen 
aan. En wellicht komen de marges verder 
onder druk te staan. Wanneer komt de 
onderneming dán voorbij het kantel-
punt? Een alternatieve strategie is om 
aan de interne factoren te sleutelen. Díe 
heeft de ondernemer wél zélf in de hand. 
Kortom, werken aan het cashgenererend 
vermogen: waar vloeien financiële mid-
delen onnodig uit het bedrijf en waar 
zitten financiële middelen vast? 

succesfActoren en BenchMArks 
Duidelijk is dat de tussenhandel een 
kwetsbare positie heeft. Het aantal leve-
ranciers is beperkt, exclusiviteit bestaat 
niet, de klanten kunnen gemakkelijk 
terecht bij concurrente aanbieders, noem 
maar op. Leverbetrouwbaarheid, klantge-
richtheid en interne efficiency zijn de 

succesfactoren. Als je dáár niet op scoort, 
is er geen levensvatbaarheid. Hoe de 
onderneming presteert, wordt duidelijk 
na wat onderzoek. De duur van open 
orders is gemiddeld meer dan drie weken 
met uitschieters naar zeven weken. Geen 
reden om trots op te zijn. De klantgericht-
heid geeft beslist te denken. De omzet per 
klant wisselt fors. Dit duidt op onvol-
doende klantenbinding. En een bench-
markonderzoek leert dat ook de interne 
efficiency te wensen overlaat: de omloop-
snelheid voorraden en de omzet per FTE 
en VVO zijn te laag. Tijd om eens wat die-
per op de verbeterpunten in te zoomen.

MAnAgeMentinforMAtie Een startpunt 
voor verbetertrajecten is degelijke 
managementinformatie. De manage-
mentmeetings worden gedomineerd 
door problemen van eergisteren die gis-
teren moesten zijn opgelost. Er blijkt 
geen eenduidig begrip van de primaire 
bedrijfsprocessen: van inkoop tot leve-
ring, van orderintake tot financiële afwik-
keling. Een blauwdruk maakt veel 
duidelijk en helpt om keuzes te maken. 
De verantwoordelijkheden binnen de 
organisatie komen zo scherper te liggen. 
Niet leuk, maar wel doelmatig. Ook blijkt 
dat de automatisering van de logistieke 
en administratieve processen niet aan-
sluit bij de dagelijkse praktijk. Soms wor-
den gegevens in Excel-bestanden 
bijgehouden. Dát duidt op inefficiency én 

MkB



31  AccountAnt Adviseur 

erger: een bron van storingen. Dat moet 
anders. Niet dat de IT overboord moet, 
maar door systemen te koppelen, wordt 
de informatievoorziening beter ingere-
geld en kunnen kosten worden bespaard. 
Zo ontstaat er een betrouwbaar en effici-
ent informatiesysteem.

leverBetrouwBAArheid Nu blijkt vaak 
dat orders niet kunnen worden afgesloten 
door manco’s. Met name de kunststofpro-
fielen zijn een bron van stagnatie. Ook 
wordt duidelijk dat het bestelsysteem 
mank gaat: levertijden en prestaties van 
toeleveranciers worden niet bijgehouden. 
Ook over bestelgroottes zijn er onduide-
lijke richtlijnen. Zo worden sommige snel-
lopende artikelen te laat en in te kleine 
aantallen besteld. Daarentegen liggen 
sommige soorten gecoate gevelbeplating 
meer dan achttien maanden op voorraad. 
Een periodieke analyse van voorraadposi-
ties en omloopsnelheden helpt om betere 
richtlijnen op te stellen voor het bestelge-
drag. Er wordt een goede instructie 
voor het bedrijfsbureau opgesteld. Dit 
leidt tot een betere discipline van 
het vullen en bijhouden van 
bestel gegevens. Een lagere 
voorraadpositie en een 
betere leverbetrouwbaar-
heid zijn het resultaat.

klAntgerichtheid Een historische 
omzetanalyse leert dat er een verschuiving 
in de omvang van projecten plaatsvond. 
Vroeger werden regelmatig projecten gele-
verd met een leveringsvolume vanaf  
€ 50.000. Nu zijn er meer kleinere regionaal 
opererende aannemerijen en ZZP’ers die 
orders tot € 5.000 plaatsen. Op zich niet 
bezwaarlijk, maar de commerciële, logis-
tieke en financiële handling van grotere 
aantallen kleine orders neemt onevenre-
dig toe. De verkoopbinnendienst en het 
bedrijfsbureau dreigen zo te worden over-
belast. De verkoopbuitendienst acquireert 
wél op grote projecten maar de hitrate is 
duidelijk te laag. Door het aantal offertes 
én het intensieve offertetraject is er eigen-
lijk onvoldoende ruimte voor follow-up in 
het betere segment. Accountmanagement, 
flexibiliteit in orderomvang, kostprijs en 
planning krijgen onvoldoende aandacht. 
Hier kan een goede stap gemaakt worden 
door targets te stellen en de resultaten 
te monitoren.

VerANDeriNgsPrOcesseN Het identifi-
ceren en analyseren van problemen is een 
eerste stap. Beduidend lastiger is de ver-
taling ervan naar de organisatie. 
Verschillen in de aard en de situatie vra-
gen om een gedifferentieerde aanpak. 
Waar spelen op elkaar werkende – en wel-
licht tegengestelde – belangen? Want 
dáár is het de kunst om de individuele en 
organisatie belangen samen te voegen. En 
waar is het resultaat van de verandering 
voorspelbaar en goed toetsbaar? Daar is 
een projectmatige aanpak nodig. Waar en 
hoe raken de veranderingen de positie 
van mensen? Daar moeten ook aspecten 
als macht, autonomie en aanzien worden 
meegewogen. Een aantal veranderingen 
werd vrij moeiteloos in gang gezet. Het 
ophelderen van de individuele verant-

woordelijkheden werd bereikt 
door een aantal werkses-

sies. Hier verliep het 
veranderingspro-
ces moeiteloos: de 
individuele en 

organisatie-
b e l a n g e n 
lagen dui-

delijk in 
elkaars ver-

lengde. Ook 
eenvoudig was 
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de aanpassing van het automatiseringsys-
teem. Een goed plan en de inschakeling 
van een geschikte specialist deden het 
werk. Lastiger bleken de verbeterde logis-
tieke en commerciële prestaties. Hiervoor 
moesten het hoofd bedrijfsbureau en het 
hoofd verkoopbuitendienst met perfor-
mance indicatoren aan de slag: voorraad-
t ermijn ,  manc ofrequ entie , 
orderdoorlooptijd, orderomvang, order-
marge, nacalculatie. Het hoofd inkoop zag 
de uitdaging en kon de ‘slag’ maken. Het 
hoofd buitendienst voelde dit als een bre-
vet van onbekwaamheid. Hij kon zich 
uiteindelijk moeilijk vinden in de nieuwe 
uitdaging. Hij vond na enige aandrang 
een functie elders.

resultAAt Na een jaar werd het verande-
ringsproces geëvalueerd. Door een betere 
commerciële aanpak werd meer en bete-
re omzet binnengehaald. Op aanvragen 
van projecten vanaf € 50.000 werd 35 
procent beter gescoord, maar ook de 
leverbetrouwbaarheid ging van 85 pro-
cent naar 95 procent. Ook werden de 
voorbewerking en montagebewerking 
tegen hogere prijzen verkocht. Dit leidde 
in zijn totaliteit tot een betere marge, 

maar ook in de indirecte sfeer werden 
verbeteringen gerealiseerd. Zo werd de 
personele bezetting bij de verkoopbin-
nendienst en het bedrijfsbureau beter 
benut. De inzet van tijdelijke inleenkrach-
ten nam fors af. Dit leidde tot een betere 
winstgevendheid. Ook de voorraadposi-
tie liep met 25 procent terug. Al met al 
verbeterden de financiële prestaties, 
zodat de aflossingsdruk kon worden 
gedragen én er ook ruimte ontstond voor 
groei. En de onderneming kon zich ver-
der ontwikkelen. Er werd samenwerking 
gezocht met een afwerkingbedrijf aan 
wie assemblage, coating en installatie-
werkzaamheden met een transparante 
prijsstaffel uitvoerde. Zo kunnen grote 
leveringen van kozijn- en dakelementen 
voor grote projecten met een kleine vaste 
eigen bezetting worden gegarandeerd.

uw rol Als AccountAnt Als accoun-
tant hebt u zicht op de financiële ontwik-
keling van uw klant. Deze wetenschap 
delen is wellicht het startpunt voor een 
verbeteringsproces. Herkent u sterke en 
zwakke signalen? Voorziet u vicieuze cir-
kels en neerwaartse spiralen? Kunt u de 
succesfactoren benoemen? Kunt u het 

cashgenererend potentieel aanwijzen? 
Kunt u uw klant bewegen om op zoek te 
gaan naar een veranderingsproces? Als u 
díe stappen kunt zetten, biedt u beslist 
meerwaarde voor uw klant. Ik ben 
benieuwd hoe u dit vergaat. 

Peter Schuitmaker is werkzaam bij het 
Bureau voor Bedrijfsontwikkeling en finan
ciering (BBO&F) uit Breda. BBO&F helpt 
bedrijven bij het realiseren van een gezonde 
financiële basis met voldoende financiële 
armslag. Speerpunten zijn het ontwikkelen 
van een beter presterende bedrijfsvoering, 
het onderkennen, aanpakken en oplossen 
van financiële knelpunten, en het 
aantrekken financiële middelen uit bancaire 
en risicodragende bronnen.
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Om met en voor uw klanten tot goede 
oplossingen te komen, kan de Vedaacursus 
direct (veel) meer rendement uit uw advies-
gesprek op 7 december in rotterdam u  
op weg helpen. Meer informatie staat op 
www.vedaa.nl.

ControllersMagazine
Optimaal fi nancieel management

Recessie. Dit roept om nóg effi  ciëntere bedrijfsvoering. Hoe maakt u effi  ciencyslagen?

Het automatiseren van processen, centraliseren van inkoop, effi  ciënter beheren van voorraden en 
het variabel maken van kosten: u hoeft het niet alleen te doen! ControllersMagazine informeert u 
over hoe u uw bedrijfsvoering kunt optimaliseren.

Werk effi  ciënt! Bestel ControllersMagazine op www.controllersmagazine.nl
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