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Dit proefschrift is geschreven in samenhang met mijn functie als hoofd van de organisa-

tieadviesafdeling van accountantskantoor Rühl Haegens van Aar. Dit is een middelgroot

accountantskantoor met 40 personeelsleden. Het kantoor richt zich met name op het

midden- en kleinbedrijf (MKB). De werkzaamheden van het kantoor beperken zich niet

tot het vakgebied accountancy, maar betreffen tevens advisering van bedrijven op gebie-

den als strategische planning, personeelsmanagement, marketing en organisatievraag-

stukken.

Hoewel veel accountantskantoren trachten te voorzien in de gevarieerde vraag naar

externe adviezen van hun klanten, vloeien deze adviezen niet logischerwijs voort uit de

oorspronkelijke taak van de accountant. Immers waar het vakgebied van de accountancy

zich met name richt op het samenstellen, beoordelen en controleren van gegevens uit

het verleden, moet voor het geven van zinvolle bedrijfsadviezen de tijdshorizon naar de

toekomst worden verlegd.

Accountantskantoor Rühl Haegens van Aar tracht zich op de markt van het midden- en

kleinbedrijf te profileren door de kwaliteit van zijn bedrijfseconomische adviezen. Tot

nu toe worden financiële verslagen hierbij als uitgangspunt genomen. Deze worden uitge-

breid met retrospectieve informatie, zoals tussentijdse cijfers, en met prospectieve infor-

matie zoals meerjarenbegrotingen. Toch wordt dit niet voldoende bevonden om cliën-

ten bedrijfseconomisch optimaal te begeleiden. Daarom is het van belang een integraal

systeem te ontwikkelen dat in het midden- en kleinbedrijf kan worden toegepast, waarbij

enerzijds een verband wordt gelegd tussen strategisch en operationeel beleid en ander-

zijds tussen financiële en niet-financiële informatie.

Momenteel worden de volgende knelpunten in de dienstverlening ervaren:

1 Het beschikbare cijfermateriaal is dikwijls gedateerd, dat wil zeggen minimaal enkele

maanden oud.

2 Het beschikbare cijfermateriaal is zelden genormeerd, waardoor geen verschillenana-

lyse kan plaatsvinden.

3 Bij het beschikbare cijfermateriaal ontbreken meestal niet-financiële gegevens.

Bovendien zijn de gegevens vrijwel nooit gerelateerd aan de bedrijfsprocessen. De

kosten per uur, de verhouding tussen directe en indirecte kosten en de bezetting op

enig moment blijken bijvoorbeeld niet uit de beschikbare gegevens.

De bovenstaande knelpunten worden niet alleen door Rühl Haegens van Aar onderkend.

Ook het SRA (Samenwerkende Registeraccountants) meldt op zijn ledenvergadering van

26 mei 1999 dat het de bovenstaande factoren ervaart als knelpunten indien de accoun-

tant zijn klanten in het MKB breed wil adviseren.
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Dit proefschrift wil bijdragen aan de ontwikkeling van een systeem dat de bedrijfsadvise-

ring van de accountant aan de MKB-ondernemer kan verbeteren. Het op het MKB toepas-

baar maken van het systeem, heeft onder meer zijn repercussie op de omvang ervan: het

moet snel en met een relatief korte doorlooptijd zijn toe te passen (bijvoorbeeld in 10

halve dagen, verspreid over 3 maanden). Daarnaast dient de omvang van de werkzaamhe-

den die de toepassing van het systeem van de adviseur vergt beperkt te zijn (bijvoorbeeld

40 uren). Dit is het gevolg van de kleinschaligheid, die kenmerkend is voor het MKB, en

de beperking die dat oplegt aan de besteding van middelen (tijd en geld).

Met de ontwikkeling van een dergelijk systeem, door ons het ManagementKompas-

Systeem genoemd (MKS), wordt beoogd de volgende doelstelling te realiseren:

het ondersteunen van ondernemers in het MKB bij de besluitvorming op basis van financiële en

niet-financiële informatie, die erop is gericht beslissingen op strategisch en op operationeel niveau

te integreren.

Daarnaast bestaat nog een aantal achterliggende doelstellingen bij de ontwikkeling van

het MKS:

1 het komen tot een voor derden herkenbare en onderscheidende methodiek van werken

door een organisatie op het gebied van accountancy c.q. advisering in het MKB;

2 het bieden van een houvast aan de adviseur bij zijn werkzaamheden, waardoor hij zo

doelmatig en effectief mogelijk tot de beoogde kwaliteit in dienstverlening kan komen;

3 het scheppen van de mogelijkheid om werknemers te begeleiden en op te leiden aan de

hand van een duidelijk omschreven concept.

1.1 Aanpak
Bij de ontwikkeling van het ManagementKompasSysteem is de volgende aanpak gehan-

teerd. In eerste instantie is een studie gedaan naar enkele belangrijke bestaande modellen

die ideeën kunnen opleveren bij de ontwikkeling van het systeem. Hierbij moet onder

meer worden gedacht aan de SWOT-analyse van Ansoff, de ABC-kostenanalyse van

Cooper en Kaplan, de concurrentieanalyse van Porter en de Balanced Scorecard van

Kaplan en Norton. Vervolgens zijn hieruit waar mogelijk elementen gehaald die al dan

niet met enige aanpassing zijn toegepast in het MKS.

Daarna is het aldus verkregen systeem in de praktijk toegepast. Gekozen is voor een uitge-

breide casestudie bij een bedrijf in de Nederlandse mengvoederindustrie. De resultaten

van deze casestudie zijn beschreven in hoofdstuk 6. Daarnaast is een casestudie uitge-

voerd in de machine-industrie. Deze casestudie verschilt qua aard in die zin van die in de

mengvoederindustrie dat in de mengvoederindustrie de toepassing van het MKS is

beschreven vanuit het gezichtspunt van één enkel bedrijf, terwijl in de machine-industrie

een helikopterview over de toepassing van het MKS bij een vijftal bedrijven wordt gege-

ven. De resultaten hiervan worden beschreven in hoofdstuk 7.
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In het navolgende zal worden aangegeven welke onderzoeksvormen bij de ontwikkeling

van het MKS zijn gehanteerd en waarom daarvoor is gekozen.

1.1.1 Het theoretisch onderzoek
Alvorens over te gaan tot de ontwikkeling van een ManagementKompasSysteem, is litera-

tuuronderzoek verricht. Dit had tot doel om:

1 een indruk te krijgen omtrent bestaande modellen die zijn ontwikkeld ten behoeve

van informatievoorziening en strategievorming in het algemeen, en voor het MKB

in het bijzonder;

2 vast te stellen welke (elementen van) bestaande modellen een bijdrage kunnen leveren

aan het te ontwikkelen systeem voor toepassing in het MKB;

3 richting te geven aan de ontwikkeling van het MKS voor het midden- en kleinbedrijf

en aan het later uit te voeren empirisch onderzoek.

Aangezien het onderzoek tot doel heeft om een praktisch toepasbaar stuursysteem voor

het midden- en kleinbedrijf te ontwikkelen, is het accent daarbij voornamelijk gelegd op

prescriptieve modellen. Deze modellen reiken als het ware een recept aan om te komen tot

een bepaald resultaat. Daarnaast is kennis genomen van enkele descriptieve modellen; deze

geven een beschrijving van wat in onderzoek over de werkelijkheid is aangetroffen.

Ansoff (1965) ontwikkelde een descriptief model van strategievorming dat tot op de dag

van vandaag een grote populariteit geniet. Het hart van zijn model vormt de zogenaamde

SWOT-analyse. Sterkten en zwakten van de organisatie enerzijds worden geconfronteerd

met kansen en bedreigingen die op de markt een rol spelen anderzijds. De genoemde facto-

ren worden vervolgens in een plan onderling op elkaar afgestemd. Dit heeft tot doel te

komen tot een beleidsplan met onderling consistente maatregelen om de doelstellingen

van de onderneming te realiseren. Het model is later door diverse auteurs aangepast, verder

uitgewerkt en/of verfijnd. Als voorbeeld van een verfijning van dit model toegespitst op

het MKB, geldt het model van Zwart (1998). De gedachtengang van Ansoff vormt een

belangrijk uitgangspunt bij dit proefschrift.

Er zijn twee redenen waarom de SWOT-analyse een belangrijke rol speelt in het MKS:

1 Een goede interne informatievoorziening levert informatie over de diverse processen

die zich binnen een bedrijf afspelen. Dit is echter nooit voldoende om op basis hiervan

een strategie te formuleren. Niet alleen informatie over de eigen bedrijfsprocessen,

ook informatie over ontwikkelingen op de bestaande en potentiële markten is relevant

om strategie te kunnen bepalen. De SWOT-analyse biedt een mogelijkheid om dit op

gestructureerde wijze te doen.

2 Het expliciet maken van de beoogde strategie en het vervolgens kwantificeren hiervan

kan dienen als een normstelling om in een latere fase de behaalde resultaten te kun-

nen toetsen aan deze norm. Deze toetsing levert informatie op, op basis waarvan de

ondernemer beleidsbeslissingen kan nemen, hetgeen één van de doelstellingen is

van het MKS.
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Een verdere uitwerking van de gedachtengang van Ansoff vindt onder meer plaats door

Porter (1995). Het vaststellen van sterkten en zwakten enerzijds en kansen en bedreigin-

gen anderzijds kan plaatsvinden door het uitvoeren van respectievelijk een interne en

een externe analyse. Porter (1996:22) stelt dat uit de interne analyse factoren naar voren

dienen te komen die:

1 de onderneming onderscheidt ten opzichte van andere ondernemingen;

2 moeilijk door anderen te imiteren zijn;

en daardoor:

3 bron van houdbaar concurrentievoordeel van de onderneming zijn.

Om te kunnen vaststellen of van dit laatste sprake is, is het volgens Porter noodzakelijk

om een externe analyse uit te voeren. Porter (1995:4) heeft hiervoor een model ontwikkeld

dat zich met name toespitst op de analyse van de markt in termen van interne, externe, en

potentiële concurrenten.

Een concurrentieanalyse is uiteraard een uiterst belangrijk en zinvol instrument bij het

analyseren van de concurrentiekracht waarover een bedrijf beschikt. Een beperking hier-

van is echter dat daarbij wordt geredeneerd vanuit de diverse aanbieders op de markt, en

dus niet of slechts ten dele vanuit de vraagzijde. Echter ook afnemers kunnen bepaalde

autonome wensen of verwachtingen met betrekking tot bepaalde producten hebben (pro-

ducten kunnen in de context van dit proefschrift zowel goederen als diensten zijn). De

karakteristiek en de eisen van de markt noemt Bamberger (1994:139) kritische succesfac-

toren (KSF’en). Een bedrijf kan duurzaam concurrentievoordeel opbouwen door een

juiste afstemming te realiseren tussen KSF’en enerzijds en de ‘resourses’ van de onderne-

ming anderzijds. De resources die de ene onderneming onderscheiden van de andere,

worden door Bamberger distinctive competences genoemd.

Omdat de distinctive competences (vanuit de interne omgeving) en de kritische succesfac-

toren (vanuit de externe omgeving) de duurzame concurrentievoordelen van de onderne-

ming bepalen, zal een ondernemer hierover voortdurend informatie willen verkrijgen.

Informatie voor het management moet derhalve meer bevatten dan financiële gegevens,

die veelal een gevolg zijn van het beleid uit het verleden. Johnson en Kaplan (1987:1) wij-

zen op de beperkingen die aan louter financiële informatie zijn verbonden. Deze informa-

tie is volgens hen dikwijls te geaggregeerd, komt niet tijdig beschikbaar en heeft noch een

relatie met de strategie noch met de bedrijfsprocessen (operationeel).

Een managementrapportage zou volgens Kaplan en Norton (1992) daarom tevens informa-

tie moeten geven over de concurrentiekracht waarover een bedrijf op enig moment

beschikt, daar deze bepalend zal zijn voor het resultaat in de toekomst. Een model hiervoor

werken zij uit in de vorm van wat zij de Balanced Scorecard noemen. Hierin wordt infor-

matie naar vier perspectieven geordend: het interne, financiële, klanten- en innovatieper-

spectief.
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Hoewel het belangrijk is om niet-financiële gegevens in de managementrapportage op te

(blijven) nemen om voortdurend op de hoogte te zijn van de mate waarin het bedrijf tege-

moet kan komen aan de kritische succesfactoren op de markt, is het eveneens relevant te

weten wat de kosten zijn van het tegemoet komen aan deze factoren. Inzicht in kostprij-

zen verschaft informatie op strategisch en operationeel niveau. Strategisch omdat aan

de hand van kostprijzen kan worden vastgesteld of een product(groep) aantrekkelijk is om

in het assortiment op te nemen, en op korte termijn om kosten beheersbaar te houden en

afwijkingen van de norm snel te signaleren. Een kostprijs die uit beheersoogpunt wordt

bepaald (operationeel) zal van een andere aard en samenstelling zijn dan een kostprijs die

uit beleidsoogpunt wordt bepaald (strategisch).

De verschillen tussen een operationele en strategische kostprijs komen nadrukkelijk naar

voren bij de toepassing van de door Cooper, Kaplan en Johnson (1988) ontwikkelde ABC-

methode van kostprijsbepaling. Deze geeft aanknopingspunten voor de bepaling van kost-

prijzen voor het nemen van zowel lange als kortetermijnbeslissingen.

Uit de modellen van de bovenstaande auteurs worden elementen overgenomen die

geschikt zijn om te gebruiken als onderdeel van het ManagementKompasSysteem. In de

hoofdstukken 3 en 4 worden deze uitgewerkt en besproken.

1.1.2 Het empirisch onderzoek
Behalve theoretisch onderzoek, levert ook empirisch onderzoek een belangrijke bijdrage

aan de ontwikkeling van het ManagementKompasSysteem. Daarbij is het niet zo dat eerst

een volledig theoretisch concept wordt ontwikkeld dat later wordt toegepast in de praktijk.

Praktische toepassing naderhand vindt weliswaar plaats, maar reeds tijdens de literatuur-

studie is veelvuldig sprake van praktijkonderzoek. 

Zoals reeds eerder beschreven, gaat het bij het ontwikkelen van het Management-

KompasSysteem om een systeem dat in het midden- en kleinbedrijf kan worden toege-

past waarbij een verband wordt gelegd tussen strategisch en operationeel beleid en waar-

bij bovendien een verband bestaat tussen financiële en niet-financiële informatie.

Derhalve zullen verbanden tussen de genoemde factoren integraal in beeld moeten wor-

den gebracht. Dit heeft de volgende twee consequenties voor het uit te voeren empirisch

onderzoek:

[1] Daar waar het gaat om strategie dienen een externe en een interne analyse te worden

uitgevoerd. Bij de externe analyse moeten in elk geval de belangrijkste ontwikkelingen

van factoren in beeld worden gebracht die een grote invloed hebben op de omvang en

samenstelling van de markt waarin het bedrijf opereert. Daarnaast worden op basis

van de wensen en verwachtingen van de afnemer de kritische succesfactoren in kaart

gebracht. Bij de interne analyse is het relevant de distinctive competetive factors te

identificeren. Aangezien deze relatief zijn ten opzichte van concurrenten kan een

bedrijfsvergelijkend onderzoek hierbij ondersteunend zijn.
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[2] Om te komen tot een informatiesysteem waarbij niet alleen een relatie bestaat met de

gevoerde strategie maar tevens met de bedrijfsprocessen, dienen deze processen gron-

dig te worden geanalyseerd. Hierbij is het van belang de relatieve en absolute kosten

van de processen te analyseren alsmede de factoren die deze kosten beïnvloeden,

zoals kosten van bepaalde werkzaamheden.

Het ontwikkelen en testen van een ManagementKompasSysteem vergt derhalve een diep-

gaand integraal empirisch onderzoek binnen een bepaalde branche. Er is gekozen voor

de uitvoering van een diepgaand praktijkonderzoek in slechts één branche. Daarnaast wor-

den enkele onderdelen van het MKS in een tweede branche toegepast om op basis hiervan

tot een algemene beschouwing over het MKS te komen. De redenen hiervoor zijn als volgt:

1 De doelstelling bij de ontwikkeling van het MKS is niet primair om één standaardmo-

del te ontwikkelen dat in alle branches toepasbaar is. Voorop staat om een model te

ontwikkelen waarbij de relatie tussen financiële en niet-financiële informatie en

bovendien de relatie tussen operationele processen en strategie tot uitdrukking komt.

Deze relaties zullen per branche verschillen. Conceptueel zal het MKS echter in meer-

dere branches toepasbaar zijn.

2 Door één branche grondig te bestuderen ontstaat tevens inzicht in de wijze waarop het

MKS in een andere branche kan worden toegepast. Indien namelijk de kenmerken

van een andere branche bekend zijn, kan worden vastgesteld op welke punten deze

afwijkt van de door ons onderzochte case, en welke gevolgen dat heeft voor de toepas-

sing van het MKS.

Dit heeft tot gevolg dat van generaliseerbaarheid van de conclusies van dit proefschrift

slechts op een conceptueel niveau sprake is.

Vervolgens dient te worden vastgesteld in welke branche het empirisch onderzoek plaats

zal vinden. De te onderzoeken bedrijven dienen uiteraard te passen binnen de gehan-

teerde definitie van midden- en kleinbedrijf. Bovendien moet er in de te onderzoeken

branche ook duidelijk sprake zijn van strategievorming voor de lange termijn. Een bran-

che waarbij sprake is van kapitaalintensiviteit ten gevolge van investeringen in vaste activa

die niet alternatief aanwendbaar zijn biedt daarvoor goede aanknopingspunten. Immers,

worden in een dergelijke markt investeringen gedaan dan legt de ondernemer zich voor

langere tijd vast. Overstappen naar een andere markt tegen acceptabele kosten is niet

mogelijk. Doordat de ondernemer zich voor lange tijd vastlegt is grondige bezinning

vooraf noodzakelijk. Daarnaast zullen ondernemers zich eerder genoopt voelen zich over

een strategie te bezinnen indien zij zich bevinden op een afnemende markt, dan wanneer

zij zich bevinden op een groeimarkt (Porter, 1995:257).

Afgezien van het bovenstaande dient er bereidwilligheid te bestaan bij een aantal bedrij-

ven om mee te doen aan het onderzoek. Deze bereidwilligheid is doorgaans groter in een

bedrijfstak waar relatief weinig onderzoek plaatsvindt dan in een bedrijfstak waarin dit

juist veel gebeurt, bijvoorbeeld door de brancheorganisatie of door het EIM. Tot slot die-

nen bedrijven in de gekozen branche voldoende vergelijkbaar te zijn indien tijdens het

onderzoek van bedrijfsvergelijking gebruik wordt gemaakt.
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Deze factoren hebben geleid tot de keuze om onderzoek te doen binnen de Nederlandse

Mengvoederindustrie. Deze branche heeft onder meer de volgende kenmerken:

1 Door de relatief hoge kosten van uitgaand transport levert schaalvergroting slechts

tot op zekere hoogte voordelen op. Hierdoor kan de markt als gefragmenteerd worden

beschouwd (Porter, 1995:258). Niettemin zijn enkele grote aanbieders op de markt in

staat een aantal regels te dicteren aan de kleinere bedrijven.

2 De mengvoederindustrie is kapitaalintensief. Reeds gedane investeringen in gebou-

wen, machines en besturingssystemen kunnen niet ten behoeve van andere produc-

ten dan mengvoeders worden aangewend. Investeringsbeslissingen moeten daarom

op basis van een toekomstverwachting voor 10 tot 20 jaar worden genomen.

3 De markt is sterk in ontwikkeling. Dit komt door technologische ontwikkelingen ener-

zijds (bio-technologie) en marktontwikkelingen anderzijds (politieke maatregelen,

steeds grotere en mondigere afnemers). De snelle verandering in kennis die door een

kleine mengvoederfabrikant niet op alle deelgebieden tegelijk kan worden verworven

en toegepast noopt hem tot het maken van keuzen.

4 Veel mengvoederbedrijven voldoen aan de gehanteerde definitie van midden- en

kleinbedrijf. De overgrote meerderheid van deze bedrijven is eigendom van de direc-

teur en het is relatief eenvoudig om op directieniveau contacten te onderhouden. Dat

is relevant omdat hier meestal de strategievorming plaatsvindt. Overigens kent de

branche ook (grote) producenten van mengvoeders die niet tot het MKB worden gere-

kend. (Deze bedrijven vallen buiten het onderzoek. De invloed van deze bedrijven op

de branche is uiteraard wel meegenomen in het onderzoek).

5 In de branche vindt relatief weinig bedrijfsvergelijkend onderzoek plaats. Daar waar

dat wel gebeurt, zijn het particuliere initiatieven die leiden tot het op kleine schaal

(vijf à zes bedrijven) organiseren van gespreksbijeenkomsten. Veel ondernemers heb-

ben de behoefte om hun eigen resultaten afgezet te zien tegen die van concurrenten

en zijn daarom bereid mee te werken aan (bedrijfsvergelijkend) onderzoek.

Naast een integrale toepassing in de mengvoederindustrie zijn elementen van het MKS

toegepast in de machine-industrie. Er is voor deze branche gekozen omdat de meeste

bedrijven in deze branche, evenals die in de mengvoederinsdustrie, voldoen aan de door

ons gedefinieerde kenmerken van MKB-bedrijven, maar waarbij er eveneens grote ver-

schillen bestaan met de voornoemde branche. Deze worden beschreven in hoofdstuk 7.

Enkele verschillen noemen we nu reeds:

1 De machine-industrie wordt gekenmerkt door stukproductie op basis van door afne-

mers gespecificeerde eisen. De mengvoederindustrie is een voorbeeld van procesin-

dustrie waarbij productie gedeeltelijk standaard en gedeeltelijk op basis van klantspe-

cifieke eisen plaatsvindt.

2 De kosten van een machine worden voornamelijk bepaald door de daaraan bestede

manuren, de kosten van mengvoeders worden voornamelijk bepaald door de daar-

aan bestede grondstoffen.

3 De machine-industrie kent per type machine slechts één of enkele aanbieders, de

mengvoederindustrie kent vele onderling vergelijkbare aanbieders.
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Door het MKS toe te passen in twee branches die qua interne processen en omgeving

sterk van elkaar verschillen, trachten wij ons een beeld te vormen over de generaliseer-

baarheid van het MKS.

1.1.2.1 Exploratief onderzoek
Bij het uitvoeren van het empirisch onderzoek is in eerste instantie exploratief onder-

zoek gedaan. Dit had tot doel om:

1 nader te beoordelen of de branche geschikt was voor de ontwikkeling van het

ManagementKompasSysteem;

2 prioriteiten en aandachtspunten voor vervolgonderzoek vast te stellen;

3 een plan te ontwikkelen aan de hand waarvan een latere ontwikkeling en implementa-

tie van het ManagementKompasSysteem kon plaatsvinden;

4 een indicatie te krijgen van aandachtspunten bij de toepassing van de diverse onderde-

len van het MKS in de mengvoederindustrie.

Dit exploratieve onderzoek is uitgevoerd aan de hand van literatuuronderzoek, vraagge-

sprekken met experts en het bestuderen van enkele cases.

Literatuuronderzoek
Bij de uitvoering van het literatuuronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: Visie

op de rundvleesproductie (1995), Kip, ik heb je! (1994), The compound feed industry

(1995), Kwin (1997-1998), De Molenaar (jaargangen 1996 en 1997), Varkenshouderij

(maart 1997), De Nederlandse vee, vlees en eiersector in cijfers (1997), de Mengvoeder-

enquête (1995), Collegedictaat Mengvoeders (Van der Poel, 1995), EI-land in zicht (1995).

Vraaggesprekken met experts
Er hebben vraaggesprekken plaatsgevonden met afnemers van mengvoeders, bouwers

van mengvoederfabrieken, toeleveranciers, voederdeskundigen, bio-technologen, macro-

economen, stallenbouwers en andere deskundigen die direct of indirect bij de branche

zijn betrokken.

Uitvoering van verkennend caseonderzoek
Bij drie bedrijven die werkzaam zijn binnen de mengvoederindustrie is onderzoek ter

plaatse verricht. Dit bestond uit de analyse van cijfermateriaal, waarnemingen binnen

het bedrijf, vraaggesprekken en schriftelijke interviews met werknemers en bestudering

van (gedeelten van) de administratieve organisatie.

1.1.2.2 Bedrijfsvergelijkend onderzoek
Het exploratieve onderzoek is de basis geweest voor een bedrijfsvergelijkend onderzoek

dat onder 14 bedrijven is uitgevoerd. Deze groep bedrijven is als volgt geselecteerd.
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[1] Uit het exploratieve onderzoek is naar voren gekomen dat het raadzaam is om bedrij-

ven die vallen onder de definitie van MKB weer verder onder te verdelen in klein,

middelgroot en groot, aangezien dit zijn repercussie heeft op de succesfactoren en

toekomstmogelijkheden van het bedrijf. De omvang en samenstelling van de groep is

zodanig geweest dat zich in elke categorie enkele bedrijven bevonden.

[2] De mengvoederindustrie in Nederland is met name geconcentreerd in Gelderland

en Noord-Brabant. Afnemers verschillen qua omvang echter in beide provincies. Dit

heeft gevolgen voor bijvoorbeeld transportkosten en de mogelijkheid voor de afne-

mer om halffabrikaten te verwerken (om dit rendabel te kunnen doen is een bepaalde

schaalgrootte vereist). Daarnaast zijn er verschillen in de concurrentieverhoudingen

en prijzen in beide provincies. De omvang en samenstelling van de groep is zodanig

geweest dat zowel in Gelderland als in Noord-Brabant een aantal bedrijven aan het

onderzoek deelnam.

[3] Bij het exploratief onderzoek zijn een vijftal bedrijfsprocessen geïdentificeerd die

gezien hun relatieve belang in de kosten in elk geval onderwerp van onderzoek zou-

den moeten zijn. Dit zijn: transport, inkoop, verkoop, optimalisering/productie en

administratie. Om individuele bedrijven niet te zwaar te belasten is ervoor gekozen

om de onderzoeksgroep zo samen te stellen, dat tenminste elk proces bij twee bedrij-

ven kon worden geanalyseerd, dit ter vergelijking.

[4] Tot slot is het een vereiste geweest dat de interne organisatie van de onderneming

en de bereidheid van de ondernemer om aan het onderzoek medewerking te verlenen

van dien aard waren dat dit niet tot praktische problemen bij de uitvoering van het

onderzoek zou leiden.

Op basis van de voornoemde eisen zijn in overleg met de branchevereniging 25 bedrijven

individueel benaderd, waarvan 14 bedrijven positief hebben gereageerd. Deze onderzoeks-

groep voldeed qua aantal en samenstelling aan de voornoemde eisen.

Het doel van het bedrijfsvergelijkend onderzoek is:

1 De branche in kaart te brengen in termen van marktontwikkelingen en concurrentie.

2 Vast te stellen hoe rendementen van het ene bedrijf liggen ten opzichte van die van

het andere en het achterhalen van de oorzaken van de onderlinge verschillen.

3 Specifieke knelpunten in de branche in beeld te krijgen, alsmede de specifieke knel-

punten van de deelnemende bedrijven.

Bij dit onderzoek is getracht zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie te verkrij-

gen. De resultaten hiervan hebben vervolgens als input gediend voor het te ontwikkelen

ManagementKompasSysteem. Voor de deelnemende bedrijven heeft dit de volgende

resultaten opgeleverd:
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1 De visie van deze bedrijven wordt verder ontwikkeld en er wordt een aanzet gegeven

tot het formuleren van een strategie.

2 Maatregelen worden aangegeven om te komen tot beter rendement.

3 Deze bedrijven verkrijgen inzicht in hun positie ten opzichte van die van vergelijkbare

bedrijven in de branche, alsmede een verscherping van het inzicht in de branche in

zijn algemeenheid.

In deze fase van het onderzoek is tevens een telefonische enquête onder afnemers uitge-

voerd. De 600 benaderde bedrijven zijn ad random geselecteerd uit adressenbestanden

met een dekkingsgraad van 90%. Geselecteerde bedrijven dienen het hoofdinkomen aan

de veehouderij te ontlenen. Van de benaderde bedrijven verleende 157 bedrijven hun

medewerking. De vragen in de enquête richtten zich vooral op de criteria die men han-

teerde bij het kopen van voeders en het selecteren van een leverancier daarbij. Aangezien

dit onderzoek niet op zichzelf stond, maar gepaard ging met diepte-interviews bij afne-

mers en aangezien de resultaten konden worden afgezet tegen de gegevens die bij de

mengvoederbedrijven waren verkregen, werd de respons van 26% voldoende geacht om

een goed beeld van de belangrijkste eisen en wensen van afnemers te verkrijgen.

1.1.2.3 De casestudies
Het laatste gedeelte van het empirisch onderzoek heeft bestaan uit de integrale ontwikke-

ling en implementatie van het ManagementKompasSysteem bij een geselecteerde case.

Deze case betreft een bedrijf dat werkzaam is in de mengvoederindustrie. Gekozen is

voor een enkelvoudige case waarbij is getracht een hoge mate van diepgang te realiseren

bij de toepassing van het ManagementKompasSysteem. Daarnaast zijn elementen van het

MKS toegepast bij enkele bedrijven uit de machine-industrie. Uitsluitend die elementen

worden beschreven waarvan de toepassing van het MKS in de machinebouw verschilt

van de toepassing in de mengvoederindustrie. Dat er verschillen zijn, is voornamelijk

het gevolg van het feit dat het primaire proces en de structuur en dynamiek van de afzet-

markt in de machine-industrie sterk afwijken van die in de mengvoederindustrie.

1.2 Definities 

1.2.1 Het midden- en kleinbedrijf
Dit proefschrift richt zich in het bijzonder op het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het

grootste gedeelte van de bedrijfseconomische literatuur in zijn algemeenheid en literatuur

over strategische planning in het bijzonder, is gericht op grote bedrijven. De reden om

een proefschrift speciaal toe te spitsen op het MKB is dat deze sector een aantal specifieke

kenmerken bezit. Over de aard van deze kenmerken is de literatuur niet eenduidig. Veel

gebruikte definities van een MKB-bedrijf zijn bijvoorbeeld die van Tate (1978): “Een orga-

nisatie met een naam, een locatie waar de ondernemingsactiviteiten plaatsvinden, een

eigenaar en één of meer werknemers dan de eigenaar”, die van Hertz (1982): “Een onder-

neming die wordt gemanaged door niet meer dan drie managers of waarvan de perso-
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neelsomvang het aantal van 100 personeelsleden niet overschrijdt” en de volgende twee

definities van Nappi (1980): “Een onderneming met minder dan 500 werknemers” en

“Een onderneming die onafhankelijk is in eigendom en management, minder dan 100

werknemers in dienst heeft en bovendien een bruto-omzet heeft van minder dan

$ 1.000.000,-”.

Een andere veel gehanteerde definitie van MKB is die van de Small Business Act uit 1953.

Bij deze definitie worden zowel kwalitatieve als kwantitatieve factoren onderscheiden bij de

categorisering van bedrijven. Kwalitatief gelden de volgende kenmerken: bij een MKB-

onderneming is sprake van onafhankelijk eigendom en management en de onderneming

is niet dominant in zijn branche. De kwantitatieve kenmerken van MKB-ondernemingen

betreffen de omzet en het aantal werknemers. De waarde van de omzet en het aantal werk-

nemers waarbij een onderneming door de SBA als MKB-bedrijf wordt getypeerd, is afhanke-

lijk van de branche waarin de onderneming actief is. De genoemde criteria worden door de

SBA gekoppeld aan de SIC-code, een Amerikaanse branchecodering die vergelijkbaar is

met de Nederlandse SBI-code.

Ook Nooteboom en Hemsing (1998) neemt in de definitie van MKB zowel kwalitatieve

als kwantitatieve kenmerken op. Nooteboom en Hemsing definiëren het MKB aldus:

“Alle particuliere ondernemingen buiten landbouw, visserij en delfstoffenwinning, met

minder dan 100 werkzame personen”.

Kwantitatieve criteria bieden het voordeel dat zij duidelijk zijn en eenvoudig kunnen wor-

den geverifieerd. Wij zijn het eens met de SBA dat bij de bepaling van kwantitatieve crite-

ria rekening dient te worden gehouden met de branche wat het vaststellen van de grens-

waarden van deze criteria betreft. Aangezien het vaststellen van grenswaarden per SBI-

code buiten het bestek van dit proefschrift valt, proberen wij te komen tot een kwalitatieve

definiëring van het MKB.

De kwalitatieve elementen uit de SBA-definitie van MKB zijn ook voor ons bruikbaar.

Onafhankelijkheid van zowel eigendom als management is relevant voor een onderne-

ming omdat hiermee de verantwoordelijkheid van strategische planning alsmede van de

besturing van de organisatie bij het management komt te liggen. Door de onafhankelijk-

heid van eigendom wordt dit hierbij niet door andere eigenaren beperkt in zijn bevoegd-

heden. (Nooteboom en Hemsing [1998:60] stelt onafhankelijkheid als eis door te spreken

over particuliere ondernemingen.)

Ook het element van kleinschaligheid is voor ons van belang. Deze kleinschaligheid heeft

een aantal consequenties bij het ontwerpen van het MKS.

In de eerste plaats kan het bedrijf in dat geval op één centrale plaats grondig worden

begrepen. Dit is een voordeel bij het opstellen en implementeren van een ondernemings-

plan, dat een onderdeel vormt van het MKS. Immers alleen op dat punt bestaat het over-
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zicht om de verbanden te zien die noodzakelijk zijn voor een integraal ondernemings-

plan. Dit elimineert een door gebrek aan overzicht ontstane noodzaak tot het kiezen voor

ad hoc oplossingen of deeloplossingen. Kleinschaligheid biedt derhalve beter dan groot-

schaligheid de mogelijkheid tot het opstellen van een integraal ondernemingsplan.

In de tweede plaats hebben ten gevolge van kleinschaligheid alle leden van de organisatie

in beginsel de mogelijkheid om met elkaar te communiceren. Dit maakt het relatief een-

voudig om een uitgekozen strategie effectief te implementeren. Ook schept het mogelijk-

heden voor snelle implementatie van nieuwe systemen, methodieken en/of ideeën.

Daarnaast zijn werknemers door communicatie makkelijker in staat om van elkaar te

leren, wat de strategie-uitvoering ten goede zal komen. In de definitie zal ervan worden

uitgegaan dat directe communicatie tussen alle leden van het bedrijf mogelijk is.

Een derde gevolg van kleinschaligheid is het ontbreken van afzonderlijke planners. De

ontwikkeling van een (toekomst)visie komt tot stand binnen de lijn, waarbij het accent

meestal zal liggen in de top van de organisatie.

Aan de kwalificatie van het MKB door de SBA, te weten kleinschaligheid en onafhanke-

lijkheid van eigendom en management, voegen wij een aspect toe. Dit is de dominante

invloed van de directeur/eigenaar. Dit laatste aspect heeft tot gevolg dat ruime aandacht

dient te worden besteed aan de doelstellingen van de ondernemer. Deze zijn niet altijd

louter financieel en bovendien niet altijd louter rationeel. De kwaliteiten, voorkeuren en

wensen van de directeur/eigenaar, welke deels expliciet maar deels ook impliciet kunnen

zijn, dienen zo helder mogelijk in kaart te worden gebracht om hiermee rekening te kun-

nen houden bij het maken van beleidskeuzen. Indien bij de ondernemingsplanning

onvoldoende rekening wordt gehouden met de expliciete en impliciete doelstellingen van

de directeur is de kans op succes gering. Daar waar de dominante positie van de direc-

teur/eigenaar kan worden gezien als beperkend bij het bepalen van strategische opties (er

bestaat een grote afhankelijkheid van de doelstelling van de directeur/eigenaar), is onaf-

hankelijkheid van eigendom en management juist een element dat extra ruimte geeft. Er

hoeft, anders dan bij grootschalige ondernemingen, niet of heel beperkt rekening te wor-

den gehouden met besluiten van bijvoorbeeld de AVA, de OR en de RvC.

Op grond van het bovenstaande wordt het MKB door ons als volgt gedefinieerd:

Een organisatie behoort tot het midden- en kleinbedrijf als deze voldoet aan de volgende

kenmerken:

1 de directeur/eigenaar neemt een dominante positie in binnen de organisatie;

2 er is sprake van kleinschaligheid;

3 er is sprake van onafhankelijkheid in eigendom en management.

Behalve hetgeen reeds is beschreven, heeft de gekozen definitie van MKB de volgende

implicaties voor het ontwerpen van het MKS:
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1 Specifieke deskundigheid op het gebied van strategische planning ontbreekt binnen

de eigen organisatie. Deze dient extern te worden aangetrokken.

2 Vanwege de kleinschaligheid en de daaruit voortvloeiende overzichtelijkheid kan de

organisatie vanuit één punt (het management) in zijn geheel grondig worden begre-

pen. Hierdoor is de noodzaak tot geformaliseerde procedures beperkt.

3 De beschikbare middelen van bedrijven uit het MKB zijn meestal schaars. Hiermee

worden niet uitsluitend financiële middelen bedoeld, maar bijvoorbeeld ook beschik-

bare tijd, het aantal specifieke deskundigheden waarover men intern kan beschikken

en de ten dienste staande hulpmiddelen ter verkrijging van informatie. Dit heeft ener-

zijds tot gevolg dat er voor het MKB een extra uitdaging ligt om deze schaarse midde-

len optimaal te alloceren, waarbij het MKS ondersteunend kan zijn, maar dit bete-

kent anderzijds dat de doorlooptijd en de kosten van het opzetten en implementeren

van het MKS sterk in de hand dienen te worden gehouden. Bovendien spelen directe

praktische toepasbaarheid, eenvoud en duidelijkheid een grote rol.

1.2.2 Informatie
Evenals ‘MKB’ is ook hetgeen wordt bedoeld met informatie niet eenduidig. Zo spreekt

Moorman e.a. (1991:260) van “de combinatie van gegevens, de ordening van deze gege-

vens en de betekenis van deze ordening”. Deze definitie ligt dicht bij die van Bemelmans

(1981:17): “Informatie bestaat uit met elkaar in verband gebrachte en geïnterpreteerde

gegevens”. Derksen en Crins (1992:4) definieert informatie als “gegevens die van beteke-

nis zijn voor de ontvanger van die gegevens”. Starreveld en de Mare (1985:2) ziet informa-

tie als “datgene wat het bewustzijn van de mens bereikt en bijdraagt tot zijn kennisbeeld”.

Voor ons is het doel van de verstrekte informatie de ondernemer te ondersteunen bij zijn

besluitvorming. Een definitie die besluitvorming en informatie met elkaar in verband

brengt, is die van Lam en Beek (1982:3): “Informatie bestaat uit in zodanige vorm

bewerkte gegevens dat deze betekenis hebben voor de ontvanger en van werkelijke of

veronderstelde waarde zijn bij het nemen van beslissingen”.

Deze definitie is ook in het kader van het MKS hanteerbaar. Bij de doelstelling van het

MKS gaven wij aan dat deze informatie erop gericht dient te zijn beslissingen op strate-

gisch en op operationeel niveau te integreren. Wat is nu een beslissing op strategisch

niveau en wat is een beslissing op operationeel niveau? Dat wordt beschreven in de vol-

gende paragraaf.

1.2.3 Strategische en operationele beslissingen
Alvorens we iets kunnen zeggen over strategische en operationele beslissingen, bekij-

ken we eerst het begrip strategie, dat in dit proefschrift reeds een aantal keren werd

gebruikt. Wat wordt hier nu precies mee bedoeld? Mintzberg (1994a:38-43) onderscheidt

vier definities van strategie:

1 strategie is een plan, een richting voor de toekomst;

2 strategie is een (gekozen) positie op de markt: het bepalen van bepaalde producten op

bepaalde markten;
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3 strategie is een patroon, een consistent gedrag gedurende langere tijd;

4 strategie is een perspectief: een benadering, een wijze waarop een onderneming de

dingen aanpakt.

Zowel in de spreektaal als in de literatuur komt men deze vier definities tegen, meestal

impliciet. Zien wij strategie uitsluitend als een plan, dan zou de onderneming bij afwezig-

heid van dat plan niet over een strategie beschikken. In het kader van dit proefschrift

stellen wij dat elke op continuïteit gerichte onderneming wel min of meer een bepaalde

strategie heeft, maar dat deze niet altijd is gepland.

Hoewel strategie alles met de markt te maken heeft, vinden wij de definitie van strategie

als (gekozen) positie op de markt te eng. Ook interne factoren (productieproces, aantal

productielocaties) die het gevolg zijn van de afstemming van de organisatie op haar omge-

ving, rekenen wij tot de strategie van de onderneming.

Strategie als patroon (als consistent gedrag) en strategie als benaderingswijze vertonen

enige overlapping met elkaar. Een bepaalde benaderingswijze zal in de regel immers lei-

den tot een bepaald gedrag. De definitie van strategie als benaderingswijze is echter bre-

der dan die van strategie als consistent gedrag gedurende een langere tijd en wel om twee

redenen: in de eerste plaats omdat deze laatste definitie spreekt over ‘langere tijd’, waar-

door veranderingen die elkaar in snel tempo opvolgen niet als strategisch worden gezien,

en in de tweede plaats omdat een benaderingswijze behalve gedrag ook houding en ken-

nis kan omvatten.

In dit proefschrift zien wij strategie daarom als een perspectief: een benadering, ofwel de

wijze waarop de onderneming zaken aanpakt. Voor deze benadering kan bewust zijn geko-

zen, en het toepassen ervan kan zijn gepland. Is deze planning schriftelijk vastgelegd, dan

spreken we van een strategisch plan. Binnen deze definitie is niet elke strategie het gevolg

van een bewuste planning. De wijze waarop een onderneming zaken benadert, kan bijvoor-

beeld ook het gevolg zijn van ervaringsleren.

Bij de beschrijving van het doel van het MKS maakten wij onderscheid tussen beslissin-

gen op operationeel niveau en beslissingen op strategisch niveau. Jans (1985:43) definieert

operationele beslissingen als “beslissingen die veelal de voorbereiding betreffen van de

uitvoering en de regeling van de uitvoering zelf, waaronder het bijsturen”, terwijl strategi-

sche beslissingen volgens hem “(...) verband houden met de relatie van de organisatie

tot haar omgeving”. Even verder schrijft hij: “Kenmerkend voor deze categorie beslissin-

gen zijn: onzekerheid ten aanzien van de verwachte ontwikkelingen en gedachtemogelijk-

heden en het veelal eenmalige karakter van deze beslissingen”.

Het onderscheid dat Jans maakt tussen strategische en operationele beslissingen is ook

voor ons zinvol. De onzekerheid en het veelal eenmalige karakter van strategische beslis-

singen maken dat de besluitvorming hierover anders zal plaatsvinden dan die bij operati-
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onele beslissingen. Zo zal bij het nemen van strategische beslissingen op grond van de

voornoemde definitie informatie over de onderneming en haar omgeving relevant zijn,

terwijl bij het nemen van operationele beslissingen informatie over de uitvoering (onder-

liggende bedrijfsprocessen) relevant zal zijn.

1.3 Opbouw van het proefschrift
In hoofdstuk 2, Concepten van planning, worden twee modellen van strategische planning

besproken: het reizigersmodel en het trekkersmodel. Aangegeven wordt wat de kenmerken

van de modellen zijn, en wat de consequenties ervan zijn voor de interne informatie-

voorziening. Van beide modellen worden enkele scholen nader toegelicht. Daarna wordt

een viertal modellen besproken die zijn bedoeld om stap voor stap te komen tot de ontwik-

keling van een strategisch plan. Deze modellen zijn: het Bontje-model, het Strategisch 

Y-model, het Durham-model en het MKB-ondernemingsplanmodel.

In hoofdstuk 3, De strategische component: aanvulling op bestaande modellen, worden enkele

aanvullingen beschreven op de gangbare modellen bij het bepalen van de positie die een

onderneming op de markt heeft. Aan de hand hiervan kan de onderneming vaststellen

wat haar concurrentiepositie is op het moment van analyse, en wat dat inhoudt voor de

toekomstige concurrentiekracht. Een onderdeel van de externe analyse vormt de eerder

besproken afnemersenquête. Daarnaast wordt de interne analyse besproken. Belangrijke

onderdelen hiervan zijn de bedrijfsvergelijking en de kostprijsanalyse.

Hoofdstuk 4, De operationele compontent: interne informatievoorziening, beschrijft twee

modellen van interne informatievoorziening. Dit zijn respectievelijk het Systeem Bennink

en de Balanced Scorecard. Op basis van deze twee modellen wordt in dit hoofdstuk een

model afgeleid waarmee de interne informatievoorziening in het MKS kan plaatsvinden.

Dit model noemen wij het resultatenvolgsysteem. Hiermee wordt het management in

staat gesteld wekelijks te beschikken over de belangrijkste informatie van de onderne-

ming.

In hoofdstuk 5, Het MKS, wordt het totale MKS beschreven. Mede op grond van hetgeen

reeds in hoofdstuk 2, 3 en 4 is uitgewerkt, komen we in dit hoofdstuk tot de beschrijving

van het totale, integrale MKS.

In hoofdstuk 6, Casestudie, komt aan de hand van een casestudie bij een mengvoederbe-

drijf aan de orde hoe het ontwikkelde systeem in de praktijk wordt toegepast om de wer-

king ervan te illustreren. Tevens wordt in dit hoofdstuk commentaar op de toepassing van

het MKS gegeven door de directeur van de onderneming waarbij het MKS is toegepast.

In hoofdstuk 7, Toepassing van het MKS in de machine-industrie, wordt de toepassing van

enkele elementen uit het MKS in de machine-industrie beschreven. Tevens worden de

belangrijkrijkste overeenkomsten tussen en verschillen met de toepassing van het MKS in

de mengvoederindustrie beschreven.
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In hoofdstuk 8, Afsluitende beschouwingen, worden de belangrijkste conclusies beschreven

die worden getrokken uit de casestudies die in de beide voorafgaande hoofdstukken zijn

beschreven. Dit hoofdstuk is verdeeld in vier paragrafen. In de eerste paragraaf worden

conclusies getrokken omtrent de toepasbaarheid van het MKS bij middelgrote en kleine

ondernemingen. De tweede paragraaf besteedt aandacht aan de beperkingen van het

MKS. In de derde paragraaf worden de consequenties van de ontwikkeling en toepas-

sing bij relaties van het MKS voor de organisatie Rühl Haegens van Aar zelf besproken.

De vierde paragraaf bevat slotopmerkingen.
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2.1 Inleiding
Niet elke onderneming is geneigd de te volgen strategie systematisch voor een langere tijd

te plannen, alvorens deze wordt geïmplementeerd. Er zijn ook bedrijven waarbij de for-

mulering en de implementatie van de strategie elkaar in een continu proces voortdurend

afwisselen, en waarbij van een vast omlijnd plan voor de toekomst geen sprake is. In dit

hoofdstuk wordt het verschil beschreven tussen deze beide methodieken van strategievor-

ming. Voorts wordt beschreven welke methodiek wij in het MKS toepassen en waarom.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: In paragraaf 2.2 wordt een beschrijving gegeven

van de motivering die ten grondslag kan liggen aan het opstellen van een ondernemings-

plan of aan het achterwege laten daarvan. In paragraaf 2.3 worden het model van strategie-

vorming beschreven waarbij strategieformulering en implementatie elkaar voortdurend

afwisselen, en het model waarbij strategieformulering voorafgaat aan de implementatie

ervan. Van beide modellen worden drie voorbeelden verder uitgewerkt. In paragraaf 2.4

worden enkele modellen besproken die een structuur bevatten voor de formulering van

strategie. In paragraaf 2.5 worden de elementen uit de bestaande modellen besproken, die

wij toepassen in het MKS.

2.2 De motivering tot ondernemingsplanning
Het ManagementKompasSysteem dient een systeem te zijn dat binnen MKB-bedrijven

kan worden toegepast om ondernemers te ondersteunen bij de bedrijfsvoering, zowel op

operationeel als op strategisch niveau. Wat motiveert de ondernemer om met een derge-

lijk systeem te gaan werken? Om een antwoord te vinden op deze vraag wordt gebruik

gemaakt van bestaande literatuur en bovendien van de ervaringen die door ons zijn opge-

daan.

Zwart (1998) constateert bij ondernemers uit het MKB uit alle sectoren van de econo-

mie een toenemend besef van het nut dat een ondernemingsplan voor hen kan hebben.

Hij onderscheidt met betrekking tot het werken met een ondernemingsplan de volgende

drie overwegingen:

[1] Preventief

Het ondernemingsplan dient als een algehele bezinning op een te volgen koers.

Hierbij gelden de bekende, reeds genoemde voordelen van het werken met een onder-

nemingsplan. Het bedrijf wil in z’n algemeenheid weten hoe het ervoor staat en wat

de toekomstmogelijkheden zijn.
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[2] Projectmatig

De directeur/eigenaar heeft een project of een strategisch doel voor ogen en wil nagaan

in hoeverre dat specifieke project of doel haalbaar is en aansluit bij de huidige activitei-

ten. Vanwege de afstemming op datgene wat nu al plaatsvindt in de organisatie, is het

aan te raden dit project te integreren in een ondernemingsplan.

[3] Curatief

Er is sprake van een wezenlijk probleem, een probleem dat eigenlijk de gehele organi-

satie raakt. Alhoewel een specifiek probleem de aanleiding is tot het starten van een

gerichte diagnose, is het toch raadzaam een volledig ondernemingsplan te maken.

Een integrale aanpak is dan wenselijk.

Rühl Haegens van Aar heeft geen statistisch onderzoek gedaan naar deze overwegingen.

Derhalve zijn hierover in deze organisatie ook geen exacte gegevens beschikbaar. Toch

kan op basis van ervaring in de afgelopen 15 jaar een indeling worden gemaakt van meest

naar minst voorkomende overwegingen bij het opstellen van een ondernemingsplan bij

relaties van Rühl Haegens van Aar.

[1] Het projectmatige ondernemingsplan is bij deze relaties het meest voorkomend. Dit

geldt in versterkte mate indien men de start van een nieuwe onderneming ook rekent

onder een project. De meest directe aanleiding tot het opstellen van een onderne-

mingsplan is de vraag door de financiers naar een dergelijk plan. Hetzelfde geldt voor

alle voornemens waarbij de ondernemer extern vermogen aan wil trekken. De

behoefte aan een projectmatig ondernemingsplan kan echter ook door andere rede-

nen worden veroorzaakt. Interne of externe projecten die ingrijpend zijn voor de

onderneming, kunnen deze doen besluiten tot het opstellen van een ondernemings-

plan alvorens tot actie over te gaan. Lichtend voorbeeld hiervan in het afgelopen decen-

nium zijn automatiseringsprojecten. Daar waar aanvankelijk nog sprake was van

zogenaamde ‘eiland’-automatisering, wil de onderneming nu komen tot een geïnte-

greerd geautomatiseerd systeem. Meer dan ooit worden daar nu voor wat de hardware

en de software betreft mogelijkheden geboden en het management realiseert zich dat

een aanpak op ad hoc basis niet tot optimale resultaten komt. Dit geldt ook voor het

management van MKB-bedrijven. Een ondernemingsplan waarbij specifieke aan-

dacht aan het geautomatiseerd systeem wordt gegeven, ondersteunt de ondernemer

dan bij de selectie en implementatie van zowel soft- als hardware.

[2] Daarna komt het curatieve ondernemingsplan: er bestaat een probleem binnen de

organisatie. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan (vermoede) fraude, het niet

beheersen van (een deel van) de organisatie, personeelsproblemen en/of onvoldoende

rendement. Wil een onderneming deze problemen succesvol te lijf gaan, dan zijn ten

minste noodzakelijk een diagnose van de problemen en een actieplan om de proble-

men op te lossen. Zwart (1998) stelt dat in een ondernemingsplan ten minste de vol-

gende onderwerpen aan de orde dienen te komen: 1. missie/bedrijfsfilosofie; 
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2. diagnose; 3. strategische keuzen; 4. planning. Aangezien diagnose en planning per

definitie noodzakelijk zijn indien sprake is van een van de voornoemde problemen, is

het een relatief kleine stap om te komen tot de opstelling van een ondernemingsplan

waarin alle vier de door Zwart genoemde elementen voorkomen. Daar waar bij de

projectmatige aanleiding het ondernemingsplan niet zelden op aandrang van externe

partijen wordt opgesteld (financiers, softwareleveranciers en/of de accountant c.q.

adviseur) is het eigen initiatief bij de curatieve aanleiding het grootste. Ook hier kan

het initiatief extern zijn: de accountant is bijvoorbeeld bij uitstek een persoon die

fraude kan ontdekken of vanwege zijn kennis van meerdere bedrijven een te laag ren-

dement kan vaststellen. Bij de bespreking van de resultaten van zijn onderzoek kan hij

dan aandringen op het (laten) opstellen van een ondernemingsplan.

[3] Het minst voorkomend is het preventieve ondernemingsplan. De ervaring binnen

Rühl Haegens van Aar is dat ondernemers die preventief van een ondernemingsplan

gebruikmaken vrijwel altijd ondernemers zijn met een relatief hoog scholingsniveau

(HBO/academisch) en/of ondernemers met een relatief hoog bedrijfseconomisch

inzicht. Dit type ondernemer leest relatief veel en houdt macro-economische ontwik-

kelingen alsmede brancheontwikkelingen in het oog. Uit de veelheid van gegevens die

op deze wijze tot hem komen, wil hij voor zijn eigen organisatie conclusies trekken.

Daarnaast wil hij zijn visie aanscherpen door gebruik te maken van een klankbord,

gedachten op papier te zetten en plannen te kwantificeren. Het middel daartoe is een

ondernemingsplan. Gegeven het bovenstaande is het niet verwonderlijk dat dit voor-

namelijk voorkomt bij de grotere bedrijven binnen het MKB.

Behalve argumenten om wel met een ondernemingsplan te werken, worden soms ook

argumenten aangevoerd om juist niet met een ondernemingsplan te gaan werken. Bij de

ontwikkeling van het MKS is het voor de hand liggend nota te nemen van de ervaringen

die hieromtrent zijn opgedaan bij het gebruik van ondernemingsplannen en/of strategi-

sche plannen. Dan kan bij de ontwikkeling van het systeem rekening worden gehouden

met de reeds opgedane inzichten op het gebied van ondernemingsplanning.

Wever (1992) heeft na onderzoek bij 50 succesvolle Nederlandse industriële MKB-bedrij-

ven geconstateerd dat ongeveer de helft van de ondernemers absoluut niets moest hebben

van een ondernemingsplan. Hun aversie was voornamelijk gericht tegen ‘te veel papier’.

Mintzberg (1987:66-75) geeft aan dat één van de redenen waarom een ondernemer niet

met een ondernemingsplan wil werken de angst is voor een te grote (te starre) invloed van

het plan op het handelen en de flexibiliteit van de ondernemer. De ervaringen binnen

Rühl Haegens van Aar sluiten aan bij de bevindingen van Wever. Daarnaast spelen

onmacht van de ondernemer en de (vermoede) kosten een rol. Ook mogen negatieve

ervaringen van ondernemers uit het verleden niet worden onderschat: de ondernemer

heeft al ooit eerder een organisatieadviesbureau ingeschakeld dat tegen een gigantisch

bedrag in samenwerking met de onderneming een plan heeft opgesteld maar dat de

ondernemer toch onvoldoende heeft bevredigd. Het gevoel van onbehagen bij de onderne-

mer komt dan onder meer als volgt tot uitdrukking:
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1 men vindt dat alle conclusies eigenlijk al wel bekend waren, alleen zijn ze nu gegroe-

peerd;

2 men vindt de aanbevelingen theoretisch en duidelijk geschreven door iemand vanuit

een ‘ivoren toren’;

3 men had er eenvoudigweg meer van verwacht.

De vraag werpt zich op hoe de motivatie van de ondernemer om te werken met het MKS

zo groot mogelijk kan worden gemaakt en hoe een desillusie achteraf kan worden voorko-

men. Gezien het voornoemde kan een aantal uitgangspunten bij het ontwerp van het

MKS worden genoemd, die de kwaliteit ervan kan verbeteren:

[1] De adviseur kan leren van een aantal richtlijnen die auditors, zoals de accountant en

de EDP-auditor, hanteren indien zij bijzondere onderzoeken uitvoeren. In dat geval

wordt ruime aandacht besteed aan het formuleren van de opdracht. Een opdracht kan

in de ogen van de adviseur een routineopdracht zijn, in de ogen van de opdrachtgever

is het dat nooit. Het maken van duidelijke afspraken vooraf over de omvang en diep-

gang van het onderzoek, de aard en reikwijdte van de resultaten, de bijdrage die van de

onderneming wordt verwacht en de inspanningen die door de adviseur zullen worden

geleverd om de toepassing van het systeem succesvol te laten verlopen.

[2] Het MKS dient een systeem te zijn waarbij synergie ontstaat tussen de kennis en

vaardigheden van zowel de adviseur als de ondernemer. De belangrijkste kwaliteiten

waardoor de adviseur zich in dit kader van de ondernemer onderscheidt, zijn zijn

bedrijfseconomische kennis en zijn mogelijkheid tot bedrijfsvergelijking. De onderne-

mer daarentegen heeft in de regel het meeste kennis van het gehele productieproces,

de innovatiemogelijkheden en de interne concurrentie. Bij de kennis van de markt

dient een kanttekening te worden geplaatst: niet zelden ontstaat bij adviseurs van

Rühl Haegens van Aar de indruk van enige zelfoverschatting van de ondernemer als

het gaat om de specifieke sterkten van het eigen bedrijf ten opzichte van die van con-

currenten. De adviseur kan de vermoedens van de ondernemer objectiveren door het

toepassen van de genoemde bedrijfsvergelijking. Van detailverschillen tussen het

eigen product en dat van concurrenten, alsmede van de aard en omvang van concurre-

rende bedrijven in de regio en daarbuiten zijn ondernemers dikwijls beter op de

hoogte dan adviseurs, behoudens natuurlijk concurrerende bedrijven die toevallig

ook een relatie zijn van de betreffende adviseur. Om een synergie van kennis te laten

plaatsvinden moet worden voorkomen dat een systeem wordt ontwikkeld dat volledig

door de adviseur wordt toegepast zonder inspanning van de onderneming zelf.

[3] Het ‘te veel papier’ (Wever, 1992) en de beperking van flexibiliteit (Mintzberg, 1987)

brengen met zich mee dat een systeem dient te worden ontwikkeld, dat praktisch en

papierarm is en dat de mogelijkheid biedt flexibel te blijven doordat regelmatige bij-

stelling mogelijk is.
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Het gaat bij het ontwikkelen van het ManagementKompasSysteem om een systeem dat in

het midden- en kleinbedrijf kan worden toegepast. Daarnaast dient een verband gelegd te

worden tussen strategisch en operationeel beleid. Daarom wordt in de volgende para-

graaf eerst een aantal vormen van strategische planning beschreven, alvorens wordt vast-

gesteld op welke wijze het begrip ‘strategisch beleid’ inhoud krijgt in het Manage-

mentKompasSysteem.

2.3 Modellen van strategische planning
Zoals al vermeld is, vond Wever dat van de 50 door hem onderzochte bedrijven de helft

absoluut niets moest hebben van strategische planning. Onze definitie van strategie is dat

strategie een perspectief is en de wijze beschrijft waarop een onderneming tegen de

markt en de belangrijke spelers daarop aankijkt. Een bepaalde groep ondernemers ont-

wikkelt deze aanpak planmatig en zet deze eventueel op schrift. Maar hoe komen de

ondernemers die dit niet doen, tot een bepaalde aanpak? En vooral, hoe weten zij op enig

moment of deze aanpak nog optimaal is om hun (veelal impliciete) doelstellingen te rea-

liseren?

Hoewel de mate van strategische planning in de praktijk uiteen kan lopen van helemaal

geen planning tot minitieuze detailplanningen, wordt ideaaltypisch wel onderscheid

gemaakt tussen twee uitersten: het reizigersmodel waar planning in hoge mate het geval

is, en het trekkersmodel waarin van expliciete planning niet of nauwelijks sprake is.

Binnen deze twee tegenpolen zijn diverse varianten te onderkennen. Enkele daarvan wor-

den hier besproken. De scholen die worden besproken zijn ontleend aan Mintzberg

(1994).

2.3.1 Het reizigersmodel
De reiziger bepaalt alvorens aan zijn reis te beginnen zijn reisdoel, de tijd die nodig is om

het reisdoel te bereiken, de middelen die hij daarbij in wil zetten.

Een organisatie volgt het reizigersmodel indien doelstellingen duidelijk vastgesteld en

geëxpliciteerd zijn, waarna mensen en middelen worden ingezet om de doelstellingen op

een economisch verantwoorde wijze te bereiken. Er bestaat qua fasering derhalve een

dichotomie tussen het formuleren en het implementeren van strategie.

Een reizigersmodel is een model met de volgende kenmerken:

1 Strategie is een bewuste keuze. Deze keuze is gebaseerd op een verkenning van de

markt, de sterkten en zwakten van de onderneming en de doelstellingen die de onder-

neming beoogt te bereiken.

2 Strategie wordt eerst geformuleerd, en vervolgens geïmplementeerd.

3 De geformuleerde strategie wordt bekendgemaakt bij de leden van de organisatie.
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We bespreken drie belangrijke stromingen die als reizigersmodel kunnen worden

getypeerd, te weten de ontwerpschool, de planningsschool en de positioneringsschool.

2.3.1.1 De ontwerpschool
De ontwerpschool stelt dat economische strategie moet worden beschouwd als de over-

eenkomst tussen eigenschappen en mogelijkheden die een onderneming een plaats

bezorgen in haar omgeving (Christensen e.a. 1982).

De ontwerpschool hanteert hierbij de volgende basisveronderstellingen:

1 Strategievorming moet een beheerst en bewust gedachteproces zijn.

2 De verantwoordelijkheid voor die beheersing en bewustheid moet berusten bij de

hoogste leider.

3 Het strategievormingsmodel moet eenvoudig en informeel worden gehouden, uitwer-

king ervan zou het tenietdoen.

4 Strategieën moeten uniek zijn, de beste strategieën komen voort uit een creatief ont-

werpproces.

5 Strategieën komen volgroeid uit dit ontwerpproces te voorschijn.

6 Deze strategieën moeten expliciet worden gemaakt en waar mogelijk onder woorden

gebracht. Om dit mogelijk te maken moeten ze eenvoudig worden gehouden.

7 Nadat deze unieke, voldragen, expliciete en eenvoudige strategieën volledig zijn gefor-

muleerd, kan tot implementatie worden overgegaan.

Impliciet gaat men er dus van uit, dat de sterke en zwakke kanten van de organisatie

algemeen bekend (kunnen) zijn. Van een leerproces, waarbij een sequentiële iteratie tus-

sen formuleren en implementeren plaatsvindt, is geen sprake.

Om dit model te kunnen toepassen moet de organisatie klein genoeg zijn om op een

centrale plaats grondig te kunnen worden begrepen. Bovendien moet de organisatie func-

tioneren in een omgeving die stabiel of voorspelbaar genoeg is om een duidelijke strategie

te kunnen opstellen, die tot ver na de implementatieperiode levensvatbaar is.

2.3.1.2 De planningsschool
De planningsschool aanvaardt in principe de premissen van de ontwerpschool, op de vol-

gende twee na:

1 de uitvoering van het model moet uiterst formeel, zelfs bijna mechanisch geschieden;

2 de hoogste leider keurt de strategie goed, de strategieformulering geschiedt door de

planningsafdeling.

De planningsschool (Ansoff, 1965:202-203) verweeft vier parallelle hiërarchieën, te weten

die voor budgetten, doelstellingen, strategieën en programma’s.
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Basisveronderstellingen van de planningsschool:

1 strategievorming behoort een beheerst, bewust en formeel proces te zijn, opgesplitst

in afzonderlijke fasen die allemaal worden aangegeven in controlelijsten en door tech-

nieken worden ondersteund;

2 de verantwoording voor het totale proces berust in beginsel bij de president-direc-

teur; de verantwoording voor de uitvoering berust in de praktijk bij de plannenmakers

in de staf;

3 strategieën komen volgroeid uit het proces te voorschijn, om zodanig te worden geëx-

pliciteerd dat ze kunnen worden geïmplementeerd door middel van gedetailleerde

aandacht voor diverse soorten doelstellingen, budgetten, programma’s en uitvoerings-

plannen.

De planningsschool maakt dus onderscheid tussen het formuleren en het goedkeuren van

strategie. Formulering geschiedt niet door de directeur zelf, maar door een separate plan-

ningsafdeling.

2.3.1.3 De positioneringsschool
Bij de positioneringsschool richt het proces van strategievorming zich in meer beperkte zin

op berekening, ofwel meer op de keuze van tastbare strategische posities (Porter, 1995). Dit

in tegenstelling tot de ontwerpschool, waar strategievorming zich richt op de ontwikkeling

van geïntegreerde strategische zienswijzen, en de planningsschool, waar strategievor-

ming zich richt op gecoördineerde stelsels van plannen. Feitelijk houdt de analist zich bij

de positioneringsschool niet zozeer bezig met het ontwerpen van strategieën, als wel met

de selectie ervan.

Basisveronderstellingen van de positioneringsschool:

1 Strategieën zijn generieke, meer in het bijzonder gewone, tastbare posities op de

markt.

2 Die markt (de context) is economisch en heeft een concurrerend karakter.

3 Het strategievormingsproces bestaat derhalve uit een op berekening gebaseerde analy-

tische selectie. Het doel is formele gegevens over de bedrijfstak en de concurrentie te

analyseren om de optimale generieke strategie te kunnen bepalen.

4 Strategieën als posities leiden tot andere typen (bijvoorbeeld functionele) strategieën,

soms binnen clusters die generieke ‘strategische groepen’ ondernemingen binnen

een bepaalde bedrijfstak definiëren.

5 Analisten spelen in dit proces een belangrijke rol, doordat zij de resultaten van hun

berekeningen doorgeven aan managers die officieel de keuze bepalen.

6 Op deze wijze ontstaan uit dit proces uitgebalanceerde strategieën, die vervolgens

worden verwoord en geïmplementeerd. Op deze wijze bepaalt de structuur van de

markt de positioneringsstrategieën die bepalend zijn voor andere strategieën, welke op

hun beurt bepalend zijn voor de organisatiestructuur die de prestaties bepaalt.
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De keuze van een strategie is volgens deze school deterministisch: er wordt een keuze

gemaakt uit een bepaalde (beperkte) set van bestaande strategieën.

2.3.1.4   Overeenkomsten en verschillen tussen de scholen
De hiervoor besproken scholen gaan er alledrie van uit dat sterkten en zwakten van de

onderneming dienen te worden vastgesteld en dat deze in onderlinge afstemming dienen

te zijn op de kansen en bedreigingen in

de omgeving. Het identificeren van sterk-

ten, zwakten, kansen en bedreigingen

gebeurt door middel van een zogenaamde

SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses,

Opportunities and Threats). Dit alles dient

om de doelstellingen van de onderne-

ming te kunnen realiseren, en wel op een

zo doelmatig mogelijke wijze. Het resul-

taat van de onderlinge afstemming van

doelstellingen, kansen en bedreigingen,

en sterkten en zwakten is dan een strate-

gie. Deze wordt geëxpliciteerd waarna

deze rijp is voor implementatie.

De belangrijkste verschillen tussen de beschreven scholen zijn als volgt. De plannings-

school onderscheidt zich met name van de andere twee beschreven scholen door een

hogere graad van formalisatie. Strategievorming is volgens haar een te formaliseren pro-

ces: door opsplitsing in stappen komt volgens vaste regels en procedures een strategie tot

stand. Ook is zij in de implementatiefase formeler dan de andere twee scholen: tijdens de

implementatie bestaat gedetailleerde aandacht voor de diverse soorten doelstellingen,

budgetten, programma’s en uitvoeringsplannen.

De positioneringsschool onderscheidt zich van de andere twee beschreven scholen door-

dat de geformuleerde strategie niet zozeer een zelfbedachte strategie als wel een gekozen

strategie is. Een strategie is volgens haar een tastbare, onderscheidende positie op de

markt welke wordt gekozen op basis van de resultaten van de interne en externe analyse

tegen de achtergrond van de geformuleerde doelstellingen.

2.3.2 Het trekkersmodel
De trekker plant zijn reis en de daarvoor in te zetten middelen niet. Doelstellingen hebben

betrekking op de korte termijn en worden regelmatig bijgesteld indien dit voor de trekker

de satisfactie verhoogt. Oorzaken van dit bijstellen zijn gelegen in de zaken die de trekker

op zijn reis tegenkomt, en tevens in zijn eigen gesteldheid of gemutstheid.

Het belangrijkste kenmerk van het trekkersmodel is dat formulering en implementatie

van strategie elkaar voortdurend afwisselen. Dit afwisselen gebeurt zo snel, dat van een
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volgtijdelijk onderscheid tussen deze twee geen sprake meer is. De één beïnvloedt daarbij

wel steeds de ander: een in de praktijk opgedane ervaring kan ertoe leiden dat de volgende

stap anders wordt genomen. En omgekeerd, een bepaalde te nemen stap kan ertoe leiden

dat in de praktijk iets op een bepaalde manier anders wordt uitgevoerd. Degene die de

nieuwe stap bedenkt (al is deze stap nog zo klein), kan overigens wel een ander zijn dan de

persoon die de stap daadwerkelijk zet. Het onderscheid tussen formuleren en implemente-

ren van strategie binnen een organisatie is dus iets anders dan het onderscheid tussen

denken en doen binnen de organisatie.

Samengevat leidt dit tot de volgende kenmerken van het trekkersmodel:

1 Implementatie van strategie en formulering van strategie gaan niet volgtijdelijk, maar

zijn opgenomen in een reciproque, iteratief proces. Dit heeft tot gevolg dat strate-

gieën nooit lang van tevoren kunnen worden gepland.

2 Als gevolg van veranderende omstandigheden en/of leerprocessen kan de strategie

doorlopend gewijzigd worden. Deze wordt daarom niet geëxpliciteerd.

3 De beoogde strategie zal deels niet worden gerealiseerd, en de gerealiseerde strategie

zal deels niet zijn beoogd.

Het trekkersmodel van strategische planning houdt in dat doelstellingen op lange ter-

mijn niet zijn vastgelegd en derhalve ook niet zijn geëxpliciteerd, en dat strategie incre-

menteel totstandkomt. Lindblom (1968) gebruikt de metafoor van knabbelen aan een

koek in plaats van het nemen van een grote hap ineens. Dat knabbelen hoeft overigens

niet in een geheel willekeurige richting plaats te vinden.

Bij de bespreking van het reizigersmodel zijn drie scholen weergegeven die beschrijven

hoe een strategie zou moeten worden geformuleerd. Deze scholen worden daarom ‘pre-

scriptief’ genoemd.

Het trekkersmodel kent geen prescriptieve benaderingen. Er zijn echter wel scholen die

zich hebben gericht op het beschrijven van bepaalde aspecten van het strategievormings-

proces. Van deze scholen worden besproken: de ondernemersschool, de omgevingsschool

en de leerschool.

2.3.2.1 De ondernemersschool
De visie van de ondernemersschool wijkt niet zo heel erg sterk af van die van de ontwerp-

school. Mintzberg (1994b:47) beschrijft het onderscheid tussen de ontwerpschool en de

ondernemersschool als volgt: “De ontwerpschool ruimde, evenals eigenlijk ook de plan-

ningsschool en de positioneringsschool die haar opvolgende, een serieuze plaats in voor het

formele leiderschap: het strategievormingsproces kwam voort uit de mentale processen

van de president-directeur, de ‘architect’ van de strategie. De ontwerpschool ging nog net

niet over tot een soort persoonsverheerlijking van deze leider. Door de nadruk te leggen op

de noodzaak van een conceptueel kader en intuïtie af te doen als niet ter zake, probeerde

deze school juist de ‘zachtere’, meer persoonsgebonden elementen van het leiderschap
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buiten de orde te stellen. In wat wij de ondernemersschool noemen, gebeurt precies het

omgekeerde. Niet alleen concentreert deze school het strategievormingsproces uitsluitend

op één leider, ze legt ook de nadruk op de meest persoonsgebonden geestelijke gesteldhe-

den en processen: intuïtie, oordeelsvermogen, wijsheid, ervaring en inzicht”.

Strategie is volgens deze school een zeer persoonlijk iets. De organisatie is ondergeschikt

aan de visionaire leider.

Basisveronderstellingen van de ondernemersschool:

1 Strategie bestaat in de geest van een enkele leider in de vorm van een zienswijze, met

name in de zin van een koers voor de lange termijn, een visie op de toekomst van de

organisatie.

2 Het strategievormingsproces is op zijn best half bewust en wortelt in de ervaring en de

intuïtie van de leider.

3 De leider handhaaft een sterke persoonlijke greep op zowel de formulering als imple-

mentatie van de visie, en zorgt er door persoonlijke feedback op de activiteiten voordat

deze twee sterk met elkaar worden verweven.

4 De strategische visie is derhalve plooibaar, evenals de organisatie van de leider. Deze

organisatie is een eenvoudige structuur die zijn opdrachten uitvoert.

5 De ondernemersstrategie is meestal een nichestrategie, waarbij een of meer geïso-

leerde stukjes marktpositie zijn beschermd tegen regelrechte concurrentie.

Mintzberg (1994b:52) geeft aan dat deze wijze van strategievorming met name succesvol

is in situaties die een krachtig leiderschap en een rijk geschakeerde visie vereisen: er

moet een koers worden uitgezet en er moeten niches worden opgespoord. Dit geldt vol-

gens hem met name bij de start van een nieuwe onderneming en bij situaties waarin

een ommekeer belangrijk is. Bovendien lenen organisaties met een permanent geringe

omvang zich voor deze wijze van strategievorming.

2.3.2.2 De omgevingsschool
Aanhangers van deze school zien strategievorming (grotendeels) als een exogene gebeur-

tenis: de omgeving bepaalt wat de organisatie moet doen om te kunnen overleven

(Mintzberg 1994b:92).

Hierbij gelden de volgende basisveronderstellingen:

1 De omgeving, al dan niet in de vorm van een aantal abstracte krachten, bepaalt de

strategie door organisaties in niches met een ecologisch karakter te dwingen. Zij die

weigeren zich in deze zin aan te passen, zullen uiteindelijk ten onder gaan;

2 Er is derhalve geen sprake van een interne strateeg of van enig intern strategievor-

mingsproces. Leiderschap zoals dat in de literatuur over strategisch management en

in haar eigen literatuur zo lang ten tonele is gevoerd, is een mythe;

3 Strategieën zijn posities, niches waarin organisaties in stand worden gehouden totdat

de bronnen die hen daar voeden, zijn uitgeput.
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Bij deze zienswijze geldt dat strategie een positie is op de markt.

2.3.2.3 De leerschool
Mintzberg (1994a:256) stelt dat bij de ondernemersschool, de planningsschool en de

positioneringsschool de nadruk zo sterk ligt op beheersing, dat leren vrijwel is uitgesloten:

bij deze scholen is de aandacht van de organisatie ten sterkste verbonden met de verwe-

zenlijking van expliciete bedoelingen (met implementatie dus), en niet met aanpassing

van die bedoelingen aan nieuwe gegevens.

De bovengenoemde scholen gaan ervan uit dat strategieën eerst grondig moeten worden

overdacht alvorens in de praktijk te worden gebracht. Met andere woorden, dat het leren

ophoudt waar het handelen begint.

Weick (1979) beschreef het model van ontwerp en behoud: eerst handelt de organisatie en

daarna zoekt deze uit wat werkt. Vervolgens wordt (al terugkijkend) getracht uit te zoeken

waarom het werkt, en worden de wenselijk geachte vormen van optreden vastgehouden.

Alle begrip ontstaat door reflexie en terugkijken.

De leerschool hanteert de volgende uitgangspunten:

1 Het complexe en dynamische karakter van de omgeving waarin de organisatie ope-

reert, vaak gekoppeld aan de spreiding binnen de organisatie van haar kennisbasis

voor strategievorming, sluit bewuste beheersing uit; strategievorming moet vooral

een proces worden van leren in de tijd, waarin uiteindelijk formulering en imple-

mentatie niet meer van elkaar zijn te onderscheiden.

2 Hoewel ook de leider moet leren en soms de enige lerende kan zijn, is het meestal het

collectieve systeem dat leert: de meeste organisaties tellen een groot aantal potentiële

strategen.

3 Dat leren ontstaat vanzelf door gedrag dat nadenken achteraf stimuleert, waardoor

uit het handelen gevolgtrekkingen kunnen worden gemaakt.

4 De leiding krijgt in dat geval niet tot taak welbewuste strategieën te bedenken, maar

het strategisch leerproces te managen.

5 Strategieën verschijnen derhalve het eerst als patronen uit het verleden, misschien pas

later als bewuste toekomstplannen en eventueel uiteindelijk als ruimere zienswijzen.

2.3.2.4 Overeenkomsten en verschillen tussen de scholen
Formulering en implementatie van strategie zijn bij de drie hiervoor besproken scholen

geen elkaar opvolgende processen. Formulering en implementatie zijn reciproque proces-

sen die elkaar opvolgen zoals het ene been het andere volgt bij het lopen. Daardoor zijn

deze processen uiteindelijk nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Daarbij wordt een

groot belang toegekend aan de omgeving bij de vorming van strategie.
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De wijze waarop met de omgeving wordt omgegaan, verschilt echter van school tot school.

Bij de omgevingsschool is de omgeving volledig bepalend voor de strategievorming, bij de

ondernemersschool is dit echter de ondernemer: de ondernemer zal zijn intuïtie, oor-

deelsvermogen, wijsheid ervaring en inzicht in het werk stellen om de organisatie en de

omgeving op elkaar af te stemmen. De leerschool ziet de omgeving als een de factor die

dwingt tot leren, en tevens als een factor waarvan kan worden geleerd.

2.3.3 Het belang van de genoemde scholen voor het MKS
Indien de literatuur over scholen van strategische planning wordt bestudeerd, dan zal

men al snel vaststellen dat geen van de scholen de volledige waarheid beschrijft, maar dat

tevens geen van de scholen de volledige onwaarheid beschrijft. (Mintzberg [1994b:7] geeft

dit treffend aan met gebruikmaking van de fabel van John Godfrey Saxe [1816-1887]: ‘The

blind men and the Elephant’). De vraag is daarom wat van de voornoemde scholen van

strategievorming kan worden geleerd. We bespreken de scholen achtereenvolgens.

De ontwerpschool vindt de vorming van strategie plaats door een afstemming van de resul-

taten van de interne beoordeling op die van de externe beoordeling. Deze interne en

externe beoordeling worden samen ook wel de SWOT-analyse genoemd. Hoewel deze

methode niet specifiek voor het MKB is ontwikkeld, is zij daar zeer goed toepasbaar. Een

duidelijk kader wordt geschapen waarbinnen de vorming van een strategie kan plaatsvin-

den. De mate van formalisering is daarbij beperkt. Andrews (1982:12,14) schrijft: “Het

strategievormingsmodel moet eenvoudig en informeel worden gehouden; uitwerking

ervan zou het tenietdoen”.

Een ander bruikbaar element uit de ontwerpschool is dat zij strategievorming ziet als een

beheerst en bewust gedachteproces (Christensen e.a. 1982: 94, 543). Ook bij de ontwikke-

ling van het MKS wordt dit als uitgangspunt meegenomen. Het bewust nemen van stap-

pen om beoogde doelstellingen te realiseren biedt de mogelijkheid de ondernemer van

informatie te voorzien over de voortgang van deze stappen ten opzichte van de norm en het

resultaat dat daarbij wordt behaald. Deze informatie op haar beurt is noodzakelijk om aan

de doelstellingen van het MKS te kunnen voldoen.

De planningsschool onderscheidt zich van de ontwerpschool doordat strategievorming bij

deze laatste minder geformaliseerd plaatsvindt, en bovendien doordat de planningsschool

in tegenstelling tot de ontwerpschool ervan uitgaat dat planning niet door de lijn plaats-

vindt, maar door een afzonderlijke stafmedewerker. Deze uitgangpunten nemen wij bij

het ontwikkelen van het MKS niet over. Een afzonderlijke stafmedewerker ten behoeve

van strategievorming ontbreekt in het MKB en de structuur van strategievorming zoals

die bij de ontwerpschool plaatsvindt, biedt ons voldoende aanknopingspunten voor het

ontwikkelen van een strategie in het kader van het MKS. Verdere formalisering voegt

niets toe en doet mogelijk wel afbreuk aan de praktische toepasbaarheid van het model in

het MKB.
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Hoewel wij geen elementen uit de positioneringsschool direct overnemen bij de ontwikke-

ling van het MKS, biedt zij toch een bepaald inzicht waarvan de adviseur bij de toepassing

van het MKS gebruik kan maken. Dit inzicht is het onderscheid in een aantal bestaande

strategieën, te weten kostprijsleiderschap, differentiatie en de focusstrategie. Deze strate-

gieën worden door Porter (1996) beschreven en uitgewerkt. Porter levert hiermee een

gedachtenmodel aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of een bepaalde strategie

houdbaar concurrentievoordeel kan opleveren.

De ondernemersschool onderstreept het belang van de ondernemer in het proces van strate-

gische besluitvorming.

Niet te onderschatten is natuurlijk het belang van de ondernemer bij besluitvorming in

het MKB, zoals Mintzberg (1994a:236-265) zelf ook al aangeeft. Van bijzonder belang is

de rol van de ondernemer(s) in een veel voorkomend soort MKB-bedrijf: het familiebedrijf

(Donckels 1998). Hier geldt nog sterker dan bij de overige MKB-bedrijven dat de onderne-

mer(s) rekening moet(en) houden met diverse belangen die op het eerste oog ver weg

kunnen liggen van de (rationele) belangen van de onderneming.

Hieruit vloeit een aantal consequenties voort:

1 Bij het opstellen van het ondernemingsplan is het van groot belang de doelstellingen

van de ondernemer nauwkeurig te analyseren en zoveel mogelijk expliciet te maken.

2 De aanleiding waarom de ondernemer wil komen tot een ondernemingsplan dient

helder te zijn. Is deze preventief, curatief of evaluerend, en vooral wie heeft het initia-

tief genomen tot een dergelijke stap? Indien dit initiatief komt van een externe partij

(bijvoorbeeld de bankier) en de ondernemer zelf hierin onvoldoende heil ziet, is de

kans op succes minimaal.

3 De ondernemer zelf vormt de spil in het proces van strategische besluitvorming; de

wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden van de ondernemer dienen te worden

weerspiegeld in het ondernemingsplan.

Deze school komt dan ook prominent terug in het MKS.

De omgevingsschool laat het belang zien van de omgeving bij het proces van strategische

besluitvorming. Deze school drijft dit belang zover door, dat zij strategievorming gaat

zien als een passief proces, uitsluitend gestuurd door de omgeving. Deze houding naar de

omgeving verwerpen wij: in één en dezelfde omgeving is het ene bedrijf wel succesvol en

het andere niet: blijkbaar heeft het bedrijf zelf een aandeel hierin. Bovendien zijn binnen

één omgeving toch bijna eindeloos veel verschillende product/marktcombinaties te onder-

scheiden. Het selecteren en bevechten van een dergelijke product/marktcombinatie is

een actief en individueel proces waarbij, de onderneming zichzelf zal moeten waarmaken.

Hetgeen van deze school kan worden geleerd is dat de omgeving uiterst belangrijk is bij

de strategische besluitvorming. Wij willen het belang ervan daarom ook niet onderschat-

ten. In het MKS wordt ruime aandacht geschonken aan de bestaande omgeving en de ver-

wachte veranderingen daarin.
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De omgevingsschool ziet strategie als een positie op de markt of als een niche in de

markt. Deze visie is voor ons in zoverre van belang dat er overlappingen zijn met onze

definitie van KSF. Als KSF zagen wij de karakteristieken, de vereisten van de markt. Deze

karakteristieken zijn echter alleen voor een bepaalde niche te beschrijven, omdat de

beschrijving anders eindeloos zou moeten worden gedifferentieerd. Aanvullend op deze

zienswijze van strategievorming stellen wij dat:

1 Deze niche niet wordt opgedrongen door de markt, maar een vrije keuze is. Deze

keuze zien wij als onderdeel van het proces van strategievorming.

2 indien deze niche eenmaal is gekozen, de onderneming inspanningen zal moeten

verrichten om tegen een zo gunstig mogelijk kostprijs op deze KSF’en in te spelen,

waarbij de gemiddelde kostprijs tenminste onder de gemiddelde verkoopprijs zal

moeten liggen.

Volgens de leerschool verschijnt een strategie aanvankelijk als een patroon uit het verleden,

misschien pas later als een bewust toekomstplan en eventueel nog later als een ziens-

wijze. Volgens degenen die redeneren vanuit de ontwerpschool is dit patroon bewust

gepland. Volgens degenen die redeneren vanuit de leerschool is dit echter door leren met

vallen en opstaan geleidelijk totstandgekomen.

De leerschool ziet strategie als het product van leren binnen de organisatie. Wil een orga-

nisatie kunnen leren (waarbij leren door ons wordt gedefinieerd als een verandering in

kennis, houding en/of vaardigheden), dan zullen ook individuen binnen de organisatie

moeten leren. Er zal een wederkerig leerproces ontstaan tussen uitvoerenden en beleids-

makers: een verandering op beleidsniveau leidt tot operationele veranderingen en omge-

keerd. Wordt strategievorming daarom gezien als een leerproces, dan heeft dit gevolgen

voor zowel leren op strategisch niveau als leren op operationeel niveau.

Eerder definieerden wij leren als een verandering in kennis, houding en/of vaardigheden.

Nieuwe ervaringen en inzichten of een wijziging van de omstandigheden kunnen bij-

voorbeeld de motivatie zijn tot een dergelijke verandering. Is een onderneming strak en

tot in details gepland, dan bestaat er weinig ruimte voor een (niet geplande) verandering

op basis van gewijzigde inzichten en/of omstandigheden. Leren is in een dergelijk geval

(vrijwel) niet mogelijk, zo stellen sommige aanhangers van de leerschool.

Hierbij dienen echter twee opmerkingen te worden gemaakt:

1 Leerervaringen zijn pas van (strategisch) nut voor de organisatie als het ervaringen

zijn die van invloed zijn op de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen. Om

deze ervaringen te kunnen onderscheiden van de talloze andere leerervaringen die

iedereen individueel of in groepsverband dagelijks meemaakt, dienen de onderne-

mingsdoelstellingen vooraf voldoende helder te zijn bij de leden van de organisatie.

2 (Doelgericht) leerervaringen opdoen en deze vervolgens uitwisselen, stelt bepaalde

eisen aan de organisatiestructuur. Deze structuur is (binnen onze definitie) reeds het

gevolg van de gekozen strategie.
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De mate waarin een onderneming flexibel of zelfs innovatief wil zijn (dit zijn volgens

onze definitie derhalve twee vormen van leren), is volgens ons dus voor een belangrijk

deel al een strategische keuze en dient onderdeel uit te maken van het ondernemingsplan.

Het is daarom van belang bij het opstellen van het ondernemingsplan hieraan specifieke

aandacht te besteden. Zo dienen flexibiliteit en innovativiteit onder andere te worden ver-

ankerd in de procedures, in het personeelsbeleid en in de budgetten die worden gereser-

veerd voor onderzoek en ontwikkeling.

Tot zover de bespreking van het reizigers- en het trekkersmodel van strategievorming.

Niet onvermeld mag blijven dat het hier gaat om ideaaltypische definities. In de praktijk

zullen deze zelden of nooit in de ‘pure’ vorm voorkomen. Als voorbeeld van een meng-

vorm kan het verhaal dienen van een persoon die naar de overkant van een rivier wilde

vluchten. Het water was ijskoud en ijsschotsen dreven langzaam door de rivier. De per-

soon in kwestie had zijn doel scherp voor ogen: vluchten naar de overkant van de rivier.

Zwemmen was onmogelijk, maar hij kon wel proberen van (langzaam drijvende) ijs-

schots naar ijsschots te springen om zo de overkant te halen. Het was voor hem natuurlijk

onmogelijk om op voorhand te gaan plannen op welke ijsschotsen hij precies zou gaan

staan. Bovendien zou het ook niet zinvol zijn om dat te plannen. Hier zien we een tussen-

vorm van reizigers- en trekkersmodel: het doel ligt vast, de weg ernaartoe niet.

2.4 Operationalisering van strategievorming
Wanneer wij strategie zien als een patroon, dan kan dit zijn gepland of beoogd, maar dit is

geen noodzakelijke voorwaarde. De onderneming hoeft zich van het patroon niet bewust

te zijn. Wat zijn nu voor de onderneming redenen om dit patroon wel bewust te plannen?

Met andere woorden: waarom maakt een onderneming strategievorming tot een bewust,

gestructureerd proces? Daems en Douma (1990:16-19) geeft hiervoor drie redenen:

1 Acties van ondernemingen ontlokken reacties bij concurrenten. Dit kan het bereiken

van beoogde doelstellingen verhinderen. Indien de onderneming een bewuste strate-

gie voert, kan zij bepaalde reacties van haar concurrenten voorzien en hiermee reke-

ning houden bij het bepalen van haar eigen acties.

2 Bepaalde maatregelen kennen geen weg terug. Het is daarom van belang deze maatre-

gelen en de mogelijke gevolgen ervan goed te overwegen alvorens ze te nemen.

3 Om effectief en efficiënt te zijn, dienen de acties van een onderneming coherent te

zijn. Het ondernemen van acties die onderling coherent zijn, vraagt om bezinning

vooraf.

Voor het te ontwikkelen MKS voegen wij hier nog een vierde reden aan toe, die overi-

gens samenhangt met de derde reden die door Daems en Douma wordt gegeven:

4 Om te komen tot informatievoorziening waaruit de samenhang tussen beslissingen

op strategisch en operationeel niveau blijkt, is het noodzakelijk dat de inhoud van

deze strategische beslissingen helder is. Immers, uitsluitend in dat geval kan de infor-

matievoorziening hierop worden afgestemd.
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In het kader van het MKS zien we strategie als een benadering, ofwel de wijze waarop de

onderneming zaken aanpakt. Met de benadering die de onderneming hanteert wil zij

bepaalde doelen realiseren. Het bewust kiezen voor een bepaalde benadering om beoogde

doelen te realiseren biedt de volgende mogelijkheden waarvan wij bij de ontwikkeling

van het MKS gebruikmaken:

1 De stappen die men als gevolg van het proces van strategische planning wil nemen,

kunnen worden omschreven.

2 Het verband tussen te ondernemen stappen en beoogde resultaten kan zichtbaar wor-

den gemaakt.

3 Indien de te nemen stappen zijn omschreven, kan men vervolgens bepalen op welke

wijze men informatie kan verzamelen, vastleggen en weergeven om de voortgang bij

het nemen van deze stappen inzichtelijk te maken.

4 De met de te ondernemen stappen beoogde resultaten kunnen worden genormeerd,

waardoor in een later stadium toetsing met de werkelijkheid en analyse van afwijkin-

gen tussen norm en werkelijkheid mogelijk wordt.

Willen wij het bovenstaande realiseren, dan zijn wij aangewezen op een prescriptief model

van strategievorming. Eerder bespraken wij van deze modellen de ontwerpschool, de

planningsschool en de positioneringsschool. Hoewel de onderlinge verschillen tussen

de scholen niet groot zijn, ligt het voor ons voor de hand het model van de ontwerpschool

als uitgangspunt te nemen bij de strategievorming binnen het MKS. De positionerings-

school ziet strategie immers als een verworven positie op de markt, welke definitie wij in

het kader van het MKS reeds hebben verworpen. De planningsschool ziet voor de direc-

teur uitsluitend een rol weggelegd als beoordelaar van het door de staf opgesteld onderne-

mingsplan. De directeur kan dit plan goedkeuren of verwerpen. Deze beslissingsstructuur

past niet binnen de structuur van het MKB en zou geen recht doen aan het belang dat wij

hechten aan de rol van de ondernemer (directeur) zelf bij de totstandkoming van het

ondernemingsplan. Het feit dat het gedachtegoed van de ontwerpschool een belangrijke

rol speelt bij de ontwikkeling van het MKS, belet ons overigens niet om daarnaast aan-

dacht te geven aan elementen van de ondernemings-, de omgevings- en de leerschool.

Uitgaande van de basisveronderstellingen die door de ontwerpschool worden gehanteerd,

zijn er meerdere praktische werkwijzen denkbaar om te komen tot een strategisch plan.

Zwart (1998) geeft aan dat in een ondernemingsplan tenminste de volgende onderwer-

pen aan bod dienen te komen:

1 missie/bedrijfsfilosofie;

2 diagnose;

3 strategische keuzen;

4 planning.

Het onderscheid tussen een strategisch plan en een ondernemingsplan is dat bij een

strategisch plan stap 4, planning, ontbreekt.
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In zijn artikel ‘het ondernemingsplan’ geeft hij vervolgens vier modellen aan van onder-

nemingsplanning: twee preventieve, een projectmatig model en een model dat een syn-

these is tussen preventief en projectmatig. Dit zijn respectievelijk het Bontje-model, het

Strategisch Y-model, het Durham-model en het MKB-ondernemingsplanmodel.

Het Bontje-model is een voor het MKB ontwikkelde doe-het-zelf methode om te komen

tot een ondernemingsplan (Bontje 1993). Een ander preventief model is het Strategisch 

Y-model (Vrakking en Cozijnsen, 1992). Dit is met name geschikt om er innovatiebe-

leid op te baseren. Het model is niet speciaal voor het MKB ontwikkeld. Wel speciaal

voor het MKB is het projectmatige Durham-model (Gibb, 1985). Het MKB-onderne-

mingsplanmodel (Zwart 1998) is een synthese tussen de preventieve en projectmatige

modellen.

2.4.1 Het Bontje-model
Bontje (1993) heeft een doe-het-zelf methode ontwikkeld waarmee de ondernemer (even-

tueel daarbij ondersteund door anderen, zoals het personeel en de accountant) in vier

stappen een ondernemingsplan op kan stellen. Deze vier stappen zijn: weergave bedrijfs-

filosofie, doorlichting ondernemingsgebieden (SWOT), ontwikkelen toekomstbeeld en

plannen maken.

Bij de weergave bedrijfsfilosofie worden de huidige product/marktcombinaties in kaart

gebracht alsmede de wijze waarop producten totstandkomen. Producten kunnen daarbij

goederen en/of diensten zijn.

De doorlichting ondernemingsgebieden heeft tot doel sterke en zwakke punten van de onder-

neming alsmede kansen en bedreigingen van de omgeving te analyseren. Hiertoe wordt

onderscheid gemaakt in vijf ondernemingsgebieden: markt, geld, productie, mensen en

omgeving.

Ontwikkelen toekomstbeeld geeft aandacht aan: 1 het totaaloverzicht van kansen, bedrei-

gingen, sterkten en zwakten (de SWOT-analyse), 2 de gevolgen van voortzetting van het

huidige beleid en 3 de mogelijke nieuwe richtingen voor het bedrijf.

Het onderdeel plannen maken tot slot, behelst het maken van een actieplan en de daarbij

behorende voortgangsbewaking. Voorts wordt het voorgestelde nieuwe beleid op zijn

financiële consequenties beoordeeld.
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2.4.2 Het Strategisch Y-model
Aangezien het Strategisch Y-model veel overeenkomsten vertoont met het Bontje-model,

wordt hier volstaan met het aangeven van de belangrijkste verschillen tussen beide modellen.

1 Het Y-model start niet met de formulering van de missie/bedrijfsfilosofie, maar met

een externe analyse in hoofdlijnen. Nadat de strategische intenties vervolgens helder

zijn gemaakt, wordt een SWOT-analyse uitgevoerd.

2 De SWOT-analyse wordt in het model van Bontje gestructureerd door het aangeven

van ondernemingsgebieden met de daarbij behorende vragenlijsten. Dit vindt niet

plaats in het Strategisch Y-model.

3 Het komen tot strategische keuzen krijgt via de scenario’s en de bijbehorende deel-

strategie/criteria-matrix meer aandacht in het Strategisch Y-model dan in het Bontje-

model.

4 In het Strategisch Y-model  zijn ‘TOWS-strategieën’ opgenomen opgenomen. Dit

zijn strategieën die voortkomen uit de confrontatiematrix waarbij sterkten en zwakten

enerzijds worden geconfronteerd met kansen en bedreigingen anderzijds. Zo kan

een strategie de sterkten van de onderneming aanwenden om de bedreigingen het

hoofd te bieden.
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Afbeelding 2  Het Bontje-model (Bontje, 1993)



2.4.3 Het Durham-model
Het Durham-model (Gibb, 1992) is een projectmatig MKB-model. Een belangrijk ver-

schil tussen projectmatig denken en preventief denken is dat bij projectmatig denken

geen aandacht wordt besteed aan het afwegen van alternatieven. Het vertrekpunt van het

Durham-model is een te realiseren project, het resultaat is een projectplan. In eerste

instantie wordt een analyse gemaakt van de huidige situatie van het bedrijf aan de hand

van de elementen markt, productie en financiële positie. Dit is voldoende om een indica-

tie te krijgen van de haalbaarheid van een project. Vervolgens, indien het bedrijf er sterk

genoeg voor staat, volgt een nadere analyse van de groeimogelijkheden. Hierbij wordt

het project afgezet tegen de bestaande strategische plannen en de omgeving. Is het plan

haalbaar, dan wordt overgegaan tot een detailplanning, het eindresultaat van dit model.
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2.4.4 Het MKB-ondernemingsplanmodel
Dit model heeft drie belangrijke kenmerken:

1 het is een synthese tussen preventieve en projectmatige modellen;

2 het houdt rekening met de paradigmata holisme en contingentie;

3 het houdt rekening met de dominante onafhankelijke positie van de directeur/eige-

naar in het MKB.

De stappen die bij het MKB-ondernemingsplanmodel (Zwart, 1998) worden onderno-

men zijn achtereenvolgens:

1 de missie/bedrijfsfilosofie (business definition);

2 de diagnose (SWOT);

3 strategische keuzen (strategische uitgangspunten);

4 planning (meerjarenbegroting).

Bij de missie/bedrijfsfilosofie wordt door de directeur/eigenaar de business definition

omschreven. Hij wordt hierbij beïnvloed door allerlei belangengroepen, maar tevens door

persoonlijke doelen en die van zijn ‘naasten’, zoals familie en vrienden. Er dient een

afstemming te zijn tussen organisatiedoelen en persoonlijke doelen.
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De diagnose vindt in beginsel plaats als bij het Bontje-model. Hierbij wordt echter een

belangrijk onderscheid gemaakt: de ondernemingsgebieden markt, geld, productie en

mensen/organisatie worden behalve intern tevens extern beoordeeld. Het ondernemings-

gebied ‘omgeving’ komt daarmee te vervallen.
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De stap strategische keuzen laat het meest duidelijk de synergie tussen een projectmatig en

een preventief model zien. Het reeds geplande project (de strategische keuze) wordt aan-

gevuld met nieuwe ideeën die uit de vorige stap naar voren zijn gekomen. Bovendien

worden deelstrategieën gespecificeerd en worden een optimistisch, een ongewijzigd en

een pessimistisch scenario beschreven. Dit geeft aan dat een grote nadruk wordt gelegd

op deze stap.

Tot slot worden in de planning de plannen voor de toekomst uitgewerkt. Deze plannings-

fase bestaat uit de volgende vier elementen:

1 daar waar nodig worden missie en doelstellingen geherdefinieerd;

2 de strategische keuzen worden verder uitgewerkt in deelplannen en actieplannen;

3 operationele verbeterpunten in de organisatie die tijdens de voorgaande stappen naar

voren zijn gekomen, worden aangegeven;

4 de meerjarenbegroting, die de financiële consequenties van het beleid in kaart brengt,

wordt opgesteld.

2.5 Bruikbare elementen van bestaande modellen
Nu een aantal modellen van ondernemingsplanning is besproken, kunnen we vaststellen

welke elementen van de bestaande modellen bruikbaar zijn bij de ontwikkeling van het

MKS. Waar nodig, worden hierop aanvullingen gedaan om zo te komen tot het kader

voor de ontwikkeling van het MKS. Bij het vaststellen van de bruikbaarheid van de ele-

menten wordt enerzijds rekening gehouden met de doelstellingen van het MKS en wordt

anderzijds gesteund op de praktijkervaring die door Rühl Haegens van Aar reeds is opge-

daan met het opstellen van ondernemingsplannen. We beginnen daarom met het bespre-

ken van de werkwijze die momenteel door Rühl Haegens van Aar wordt toegepast.

Hieruit halen we bruikbare elementen voor het MKS. Deze elementen worden vervol-

gens aangevuld met elementen uit de vier hiervoor beschreven modellen.

Advisering door Rühl Haegens van Aar vindt thans plaats aan de hand van twee modellen:

dit zijn het model dat is ontwikkeld door de Novaa (al dan niet in aangepaste vorm) en het

reeds besproken Bontje-model. Het model van de Novaa is primair een doorlichtings-

methode, en niet een model aan de hand waarvan een ondernemingsplan kan worden

opgesteld. De methode omvat het vaststellen van de missie/bedrijfsfilosofie en de diag-

nose, maar niet de strategische keuzen en de planning. Het Novaa-model is evenals het

Bontje-model een doe-het-zelf methode, maar gaat uit van een adviseur die begeleidt bij

het opstellen van het feitelijke ondernemingsplan. Het Novaa-model bestaat uit een vra-

genlijst, die de volgende deelgebieden bestrijkt: inkoop, productie, verkoop/marketing,

administratie, onderzoek/ontwikkeling, organisatie/personeel, beleid. Deze deelgebie-

den worden echter voorafgegaan door een inleiding en een oriëntatie. Hierin komen

behalve de onderneming in vogelvlucht een ratioanalyse, de investeringsplannen en de

financieringsmogelijkheden aan bod. Alle deelgebieden worden beoordeeld op de sterkten

en zwakten enerzijds en op de kansen en bedreigingen anderzijds. (In dit opzicht is de

afwijking van het Novaa-model met het Bontje- model dus vergelijkbaar met de aanpas-
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singen die Zwart heeft aangebracht aan het Bontje-model in de diagnosefase van zijn

MKB-ondernemingsplanmodel.)

Bij het Novaa-model gaat men ervan uit dat de ondernemer de vragenlijsten van de advi-

seur (zelfstandig) invult, eventueel in samenwerking met andere leden van de organisatie.

Deze lijsten worden vervolgens aan de adviseur geretourneerd, die uit de ingevulde vra-

genlijsten de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen destilleert. Dit doet hij aan de

hand van zijn kennis van het bedrijf en de branche, alsmede aan de hand van kengetallen

die hem bekend zijn, bijvoorbeeld door zijn bekendheid met de situatie bij vergelijkbare

bedrijven. Op basis hiervan stelt hij een ondernemingsplan op. Hoe dit precies plaats-

vindt, wordt niet beschreven door het Novaa-model.

Elementen van het Novaa-model die in de praktijk van Rühl Haegens van Aar hun dien-

sten hebben bewezen zijn:

1 Direct aan het begin van de vragenlijst wordt de vraag voorgelegd waarom de onderne-

mer wil overgaan tot het laten uitvoeren van een doorlichting. De adviseur krijgt daar-

mee antwoord op de vraag of het gaat om een preventieve, curatieve of evaluerende

doorlichting.

2 Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de business mission en de doel-

stellingen van de ondernemer. Dit is relevant omdat de business mission het allesom-

vattende kader is waarbinnen de doelstellingen moeten worden gerealiseerd en waar-

binnen de diagnose van de onderneming en haar omgeving plaatsvindt. In feite kan

alleen van een sterkte, zwakte, kans of bedreiging worden gesproken tegen de achter-

grond van de business mission èn in relatie tot de doelstellingen van de ondernemer.

Het vaststellen van business mission is overigens dikwijls een iteratief proces met de

uitvoering van de diagnose. Gaandeweg kan deze worden aangepast.

3 Onderscheid naar functionele gebieden van de organisatie (inkoop, productie, ver-

koop en administratie) werkt praktisch en is voor elke deelnemer in het proces van

strategische besluitvorming begrijpelijk. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om

afgebakende onderdelen van de vragenlijst aan de daarvoor verantwoordelijke functi-

onaris toe te wijzen.

Een sterkte van zowel het Novaa-model als het Durham-model in relatie tot het MKS is dat

reeds voordat inhoudelijk tot ondernemingsplanning wordt overgegaan een eerste globale

analyse wordt gemaakt. Dit geeft in de eerste plaats een beeld van de mogelijkheden en

onmogelijkheden van de onderneming en in de tweede plaats van eventuele specifieke

aandachtspunten bij het uitvoeren van de diagnose. Doordat men zich een beeld vormt

van de (on)mogelijkheden van de onderneming kan men voorkomen dat plannen worden

uitgewerkt waarvan men later vast moet stellen dat deze voor de onderneming niet haal-

baar zijn, en dat men deze conclusie al veel eerder had kunnen trekken indien vooraf-

gaand aan de planning een globale analyse zou zijn uitgevoerd. Zoals wij reeds hebben

vermeld, zijn middelen in het MKB schaars. Daarom is het van wezenlijk belang inzicht

te hebben in de financieringscapaciteiten van een onderneming alvorens men inhoudelijk

aan het werk gaat.
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Graag willen wij nog een sterkte van het MKB-ondernemingsplanmodel noemen om

deze vervolgens mee te nemen bij de ontwikkeling van het MKS. Dit is het feit dat onder-

scheid wordt gemaakt tussen het uitwerken van strategische keuzen en de verbeteringen

per ondernemingsgebied. Een ‘bijproduct’ bij het opstellen van een ondernemingsplan is

meestal dat er in de diagnosefase factoren bekend worden die, min of meer losstaand

van de strategische keuze(n), voor verbetering vatbaar zijn. Het is daarom zinvol om het

verbeteren van deze factoren in de planningsfase als apart onderdeel op te nemen.

Hiermee wordt voorkomen dat deze ‘bijproducten’, die voor de onderneming van groot

belang kunnen zijn, onvoldoende aandacht krijgen of zelfs geheel worden vergeten.

Samenvattend nemen wij de volgende elementen uit bestaande modellen over bij de ont-

wikkeling van het MKS:

1 het uitvoeren van een oriëntatie waarbij een initiële cijferanalyse plaatsvindt, en waar-

bij vast komt te staan wat het doel van de doorlichting is;

2 het vaststellen van de missie/bedrijfsfilosofie;

3 het vaststellen van de doelstellingen van de ondernemer;

4 het uitvoeren van een analyse van de diverse deelgebieden binnen de organisatie;

5 het onderkennen van sterkten en zwakten van de onderneming die van strategisch

belang zijn, en het afzonderlijk daarvan onderkennen van (operationele) verbeterpunten.

Om te komen tot een model aan de hand waarvan de adviseur ondernemers in het MKB

bij de besluitvorming kan ondersteunen op basis van financiële en niet-financiële infor-

matie die erop is gericht beslissingen op strategisch en op operationeel niveau te integre-

ren, is het noodzakelijk de besproken modellen van ondernemingsplanning aan te vullen

met een model voor operationele informatievoorziening. Daarnaast zijn in het strategi-

sche model aanvullingen noodzakelijk.

De volgende strategische elementen voegen wij aan de bestaande modellen toe bij de

ontwikkeling van het MKS:

[1] Om inzicht te verkrijgen in de relatieve sterkten en zwakten van de onderneming, is

bedrijfsvergelijking noodzakelijk. Deze kan door de adviseur die het MKS toepast,

worden uitgevoerd. In de besproken modellen wordt geen expliciete aandacht

geschonken aan een analyse van de kostprijs. Wij doen dat echter wel om aan de hand

hiervan normen voor de toekomst op te kunnen stellen. Deze normen zijn noodzake-

lijk om in een later stadium de operationele informatie die betrekking heeft op de

gerealiseerde resultaten, te kunnen analyseren. Tijdens de strategische planning ken-

nen wij daarom een relatief belangrijke plaats toe aan kostprijsanalyse.

[2] Om in een later stadium kritische succesfactoren op te kunnen nemen in de interne rap-

portage, dient men eerst te identificeren welke factoren dat precies zijn. Dit kan plaats-

vinden tijdens de uitvoering van de externe analyse. Hieraan dient bij de uitvoering

daarom expliciet aandacht te worden geschonken.
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[3] Zowel de Novaa-doorlichtingsmethode als het Bontje-ondernemershandboek beste-

den veel aandacht aan het uitvoeren van een SWOT-analyse, maar relatief weinig of

geen aandacht aan het maken van strategische keuzen. In het MKB-ondernemings-

planmodel wordt wel aandacht geschonken aan het maken van strategische keuzen.

Naast een kritische beschouwing van de verzamelde informatie en de hiervoor bespro-

ken kwantitatieve analyses kan het gebruik van scenario’s daarbij ondersteunend zijn.

Het gebruikmaken van scenario’s nemen wij daarom op als onderdeel van het MKS. 

2.6 Slotopmerkingen
In dit hoofdstuk zijn enkele modellen van ondernemingsplanning besproken. Aan de

bestaande modellen hebben wij drie elementen toegevoegd. Dit zijn de bedrijfsvergelij-

king, de identificatie van KSF’en en een nadere uitwerking van het maken van strategi-

sche keuzen. Deze aanvullingen worden uitgewerkt in hoofdstuk 3. Het werken met

KSF’en wordt besproken in paragraaf 3.2. De kostprijsanalyse wordt in de paragrafen 3.4

en 3.5.3 verder uitgewerkt. Het gebruik van scenario’s komt aan de orde in paragraaf 3.6.

Voor ons doel is naast informatie op strategisch niveau informatie op operationeel niveau

noodzakelijk. Er dient vervolgens een verband te bestaan tussen deze informatie en de

strategische keuzen. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 4. De aanvullingen op de be-

staande modellen van strategievorming samen met de aanvullingen uit hoofdstuk 4 vor-

men de elementen die wij gebruiken om in hoofdstuk 5 tot het MKS te komen.
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3.1 Inleiding
Zoals wij in de inleiding reeds aangaven, speelt de SWOT-analyse een belangrijk rol in het

MKS. Op basis van inzicht in de sterkten en zwakten van de eigen onderneming in com-

binatie met inzicht in de externe ontwikkelingen, kan de onderneming bewust stappen

nemen om haar doelstellingen te realiseren. Het analyseren van deze sterkten en zwakten

van de onderneming en de externe ontwikkelingen wordt in het MKS de diagnose

genoemd. De SWOT-analyse bestaat uit een externe en een interne analyse. De externe

analyse is onderverdeeld in een afnemersanalyse, een concurrentieanalyse en een analyse

van overige marktontwikkelingen. Bij de afnemersanalyse ligt het accent op de analyse

van Kritische Succesfactoren. De concurrentieanalyse wordt uitgevoerd aan de hand van

het 5-krachtenmodel van Porter (1995:4). De analyse van de overige marktontwikkelingen

vindt plaats door per ondernemingsgebied zoals deze in het Novaa-model worden onder-

scheiden, te analyseren welke ontwikkelingen voor de onderneming relevant zijn. Deze

ondernemingsgebieden zijn: inkoop, productie, verkoop/marketing, administratie, onder-

zoek/ontwikkeling, organisatie/personeel en beleid.

Nadat we in paragraaf 3.2 de externe analyse en in paragraaf 3.3 de analyse van de sterke

en zwakke punten van de onderneming hebben besproken, gaan we in paragraaf 3.4 in op

de bedrijfsvergelijking. Deze bedrijfsvergelijking heeft tot doel de relatieve kostenpositie

van een onderneming te analyseren. De absolute kostprijzen van een onderneming kun-

nen worden geanalyseerd met de kostprijsanalyse die we in paragraaf 3.5 bespreken.

Bedrijfsvergelijking bestaat uit interne en externe anayse. In paragraaf 3.6 bespreken we

hoe op basis van de voorgaande analyses strategische keuzen kunnen worden gemaakt.

3.2 De externe analyse

3.2.1 Structuur van de analyse
Voor ons is de vraag van belang welke structuur van de externe analyse het beste past bij

het MKS. De onderneming heeft tot doel om haar bronnen van concurrentievoordeel te

benutten. Of dit daadwerkelijk wordt gerealiseerd, hangt af van het gedrag van afnemers.

Een grondige analyse van de afnemers is daarom van groot belang. De eigen onderne-

ming is echter niet de enige die dingt naar de gunsten van de afnemers. Ook de concur-

renten doen dat. De mate waarin de onderneming in staat is het gedrag van afnemers op

een voor haar gunstige manier te beïnvloeden, hangt nauw samen met het gedrag van

concurrenten. Vandaar dat ook de concurrentiekrachten die in de branche spelen, een

grondige analyse behoeven. Deze twee onderdelen, de concurrentieanalyse en de afne-
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mersanalyse, nemen wij daarom bij het MKS op als aparte deelanalyses bij de uitvoering

van de externe analyse.

Naast externe ontwikkelingen op het gebied van concurrentie en afnemers kunnen er

nog andere ontwikkelingen van invloed zijn op de wijze waarop en de mate en tijdspanne

waarin een onderneming haar doelstellingen kan realiseren. Deze kunnen zich voordoen

op alle deelgebieden van de organisatie. Vandaar dat in het MKS aan de eerdere twee

deelanalyses van de externe analyse nog een derde deelanalyse wordt toegevoegd: de ana-

lyse van de overige marktontwikkelingen. Hierin kunnen alle relevante externe ontwikke-

lingen worden opgenomen die bij de eerste twee deelanalyses niet aan bod zijn geko-

men. Onderstaand worden de drie genoemde deelanalyses verder uitgewerkt.

A De afnemersanalyse
Bij de afnemersanalyse worden de ontwikkelingen op de afzetmarkt in kaart gebracht,

zowel kwantitatief als kwalitatief. Een kwalitatieve analyse geeft aan welke producten de

komende jaren bij de consument in trek zullen zijn, en aan welke eisen deze producten

precies dienen te voldoen. Hierbij speelt het begrip kritische succesfactor een rol. Daarom

gaan we op dit begrip nader in. Het begrip kritische succesfactor wordt in de literatuur

veel gebruikt, met name het afgelopen decennium. Wat met dit begrip wordt bedoeld, ver-

schilt sterk van auteur tot auteur, zoals blijkt uit bijvoorbeeld de volgende definities:

1 “De factoren op basis waarvan een onderneming zich ten opzichte van de concurren-

ten kan onderscheiden om aldus een duurzame relatie met de markt op te bouwen”

(Hengeveld, Hofenk en Wijn, 1997)

2 “Vanzelfsprekend zijn we geïnteresseerd in de (beperkte) verzameling factoren die

een aanzienlijke invloed hebben op het succes van de organisatie. Deze factoren noe-

men we de key succes factors (KSF), of in Nederlands: sleutelfactoren voor succes.”

(Gelderman, 1994)

3 “Een bedrijf moet over hooguit drie voordelen ten opzichte van zijn concurrenten

beschikken teneinde te kunnen overleven. Deze kunnen worden uitgedrukt in kriti-

sche succesfactoren” (Lewy, 1992).

In dit proefschrift wordt uitgegaan van de definitie van Bamberger (1994:139): een kriti-

sche succesfactor (KSF) duidt de vereisten van de markt aan. De reden om hiervoor te kie-

zen is dat Bamberger onderscheid maakt tussen de eisen van de markt en de wijze waarop

een individuele onderneming daarop kan inspelen. Dit houdt in, dat voor Bamberger de

KSF’en voor een bepaalde product/marktcombinatie gelijk zijn voor alle ondernemin-

gen die zich op dat betreffende segment richten. Deze definitie is voor ons zeer werkbaar

omdat KSF’en dan bij de uitvoering van de externe analyse kunnen worden vastgesteld,

zonder dat strategieën van individuele ondernemingen daarop van invloed zijn. Pas bij

het uitvoeren van de interne analyse behoeft dan te worden vastgesteld op welke KSF een

onderneming onderscheidend is of dat in de toekomst wil zijn.
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Conform de begrippen satisfyers en dissatisfyers die in de marketing worden gehanteerd,

delen we de kritische succesfactoren in positieve en negatieve succesfactoren in. Een posi-

tieve kritische succesfactor is een succesfactor die een voordeel kan opleveren voor de

onderneming ten opzichte van andere ondernemingen. Het zich onderscheiden op dit

gebied leidt of tot de mogelijkheid om een hogere afzetprijs te bedingen, of tot de mogelijk-

heid om extra eenheden af te zetten, of tot een combinatie van beide. 

Op een negatieve kritische succesfactor kan men zich in principe alleen in negatieve zin

onderscheiden. De klant gaat zonder meer ervan uit, dat de onderneming voldoet aan

een bepaalde norm van een negatieve KSF. Is dat echter niet het geval, dan leidt dit direct

tot een vermindering van de eenheden die kunnen worden afgezet door een verlies aan

klanten, tenzij hier prijscompensatie tegenover staat. Een voorbeeld van een negatieve

KSF is de verpakking van consumentenartikelen. Standaard verwacht een consument

dat zijn producten correct zijn verpakt. Wordt een product onverpakt afgeleverd, dan ver-

wacht de consument korting. Dit geldt ook indien het verpakking betreft die de consu-

ment direct na de aankoop verwijdert. Een KSF die negatief en positief kan zijn is het

assortiment bij een een bedrijf dat handelt in meubels. Er wordt een minimumassorti-

ment verwacht, anders verliest men klanten. Is het assortiment echter aanzienlijk breder

en/of dieper dan verwacht, dan kan dit een onderscheidend voordeel worden. (Meer dan x m2

woonplezier, de grootste van Nederland, zoveel bij elkaar heeft u nog nooit gezien etc.)

Anders gesteld: voor kritische succesfactoren bestaat bij de afnemer een impliciete norm.

Het niet voldoen hieraan leidt tot een verlies aan klanten, het overtreffen van de norm tot

een toename ervan en/of de bereidheid een hogere prijs voor een product te betalen.

Positieve kritische succesfactoren zijn dikwijls andere kritische succesfactoren dan nega-

tieve kritische succesfactoren. Dit hoeft echter niet per definitie zo te zijn: sommige

KSF’en zijn zowel positief als negatief. Tot een bepaalde norm betreft de KSF een nega-

tieve KSF, maar wordt aanzienlijk boven een bepaalde norm uitgetorend, dan wordt het

een positieve KSF. 

Een onderneming is succesvol indien zij:

1 Producten aanbiedt die inspelen op kritische succesfactoren.

2 Dit doet tegen een voor de afnemer acceptabele prijs.

3 Deze producten kan fabriceren tegen een kostprijs die lager is dan de verkoopprijs

ervan, waarbij het verschil tussen kostprijs en verkoopprijs zo groot dient te zijn, dat

het gewenste rendement hiermee kan worden behaald.

Hoewel het aantal KSF’en dat men voor een markt kan vaststellen, moeilijk is te definië-

ren, is het zeker niet ongelimiteerd. Gezien de beperkingen van het menselijk brein kun-

nen afnemers bij hun keuzeproces slechts met een beperkt aantal attributen rekening

houden. Het toekennen van belang aan de afzonderlijke en/of gezamenlijke attributen is

een moeilijk proces, dat niet of nauwelijks in zijn geheel kan worden doorgrond, maar in

principe moet men ervan uitgaan dat afnemers bepaalde prioriteiten stellen.
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Hiebij kan een drietal opmerkingen worden gemaakt:

[1] Niet per definitie zal een onderneming proberen om op àlle KSF’en beter te scoren

dan haar concurrenten. Het kan een strategische keuze zijn om zich op één of enkele

KSF’en duidelijk te onderscheiden, en op de andere bijvoorbeeld gemiddeld te scoren.

Redenen om deze keuze te maken kunnen zijn dat bepaalde KSF’en op gespannen

voet staan met elkaar, dat de onderneming qua capaciteiten niet in staat is op alle

KSF’en marktleider te zijn of dat de onderneming dit wel kan, maar dat de kosten

daarvan zo hoog zijn dat het niet economisch verantwoord zou zijn om dat te doen. Bij

stap 5, de strategische keuzen, zal de onderneming uit de mogelijkheden een bewuste

selectie moeten maken.

[2] KSF’en zijn primair kwalitatief van aard. Aangezien het sturen op kwantitatieve gege-

vens dikwijls eenvoudiger is dan het sturen op kwalitatieve gegevens, wordt binnen

het MKS getracht de KSF’en kwantitatief en daarmee meetbaar te maken. De meet-

bare variabele van de KSF wordt door Bamberger een Kritische Performance Indicator

genoemd, afgekort KPI. Indien een korte levertijd door de markt als belangrijk wordt

ervaren, dan kan een KPI bijvoorbeeld de tijd zijn tussen bestelling en aflevering.

Hiervoor kan door de onderneming een norm worden gesteld. Overschrijdingen van

de norm zouden dan bijvoorbeeld kunnen worden opgenomen in de interne rappor-

tage. De meetbare grootheid van de KSF, de KPI genoemd, zal moeten worden genor-

meerd. Bij het vaststellen van een norm voor een KPI zal de onderneming trachten

deze zo vast te stellen dat de verhouding tussen kosten en opbrengsten optimaal is.

Hierbij dient onder meer rekening te worden gehouden met de volgende factoren:

1 de door de markt gevraagde minimale waarde van een KPI;

2 de door de concurrentie gerealiseerde waarde van een KPI;

3 de marginale kosten van het verhogen of verlagen van de werkelijke waarde van

een KPI binnen het eigen bedrijf, ten opzichte van die van de concurrentie.

Er kan echter niet worden gesteld dat per definitie de hoogste van deze drie norm-

waarden als eigen norm dient te worden gekozen. Indien de kosten van het verhogen

van deze KPI de opbrengsten ervan overtreffen, dan is het voor de onderneming ver-

standig een lagere normwaarde voor deze KPI aan te houden dan de door de concur-

rentie geleverde waarde.

[3] Door de positieve en negatieve KSF’en te onderkennen, krijgt de onderneming tevens

een aantal uitgangspunten ter beschikking bij het opstellen van het ondernemings-

plan. Indien de onderneming niet voldoende inhoud kan geven aan de negatieve

KSF’en, zullen klanten ontevreden worden en eventueel overstappen naar een andere

leverancier. Dit geldt ook voor concurrenten. Weet de onderneming dat concurrenten

aan één van de negatieve KSF’en onvoldoende inhoud geven, dan zijn deze klanten

prospects voor het eigen bedrijf. De positieve KSF’en waarop de eigen onderneming

zich onderscheidt van haar concurrenten, zullen uiteindelijk doorslaggevend zijn

indien de potentiële klant zijn keuze maakt uit de short-list, waarbij de short list zal

bestaan uit aanbieders die tenminste voldoende inhoud geven aan de negatieve

KSF’en.
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Bij de analyse van de bovenstaande drie factoren doen zich de volgende problemen voor:

1 De door de markt gevraagde waarde van een KPI is niet één waarde, maar een schaal

waarop zich bij elke KPI in relatie tot een prijs een aantal kopers zal bevinden. Het is

vaak moeilijk (zo niet: onmogelijk) deze marktsegmentatie duidelijk in kaart te bren-

gen en beargumenteerd vast te stellen op welk segment men zich als organisatie wil

richten. Deze moeilijkheid doet zich in het bijzonder voor bij nieuwe producten.

2 De marginale kosten van het veranderen van de geleverde waarde van een KPI zijn in

de meeste gevallen niet bekend. Dit geldt nog sterker voor de marginale kosten van

concurrenten.

Het bovenstaande zal ertoe leiden dat bij het identificeren en normeren van KSF’en en

KPI’s van het MKS intuïtie een belangrijke rol zal spelen. 

Behalve de voorgaande analyse dient ook een kwantitatieve analyse van de afzetmarkt te

worden gemaakt. Hoe groot is deze markt en naar welke omvang zal zij zich de komende

jaren ontwikkelen? Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen de verwachting

die men heeft met betrekking tot het aantal eenheden en die met betrekking tot de gemid-

delde prijs per eenheid die aan afnemers kan worden doorberekend. Een afname van het

aantal eenheden kan bij een hogere gemiddelde afzetprijs toch leiden tot marktgroei.

B De concurrentieanalyse
Porter heeft een model ontwikkeld aan de hand waarvan deze concurrentieanalyse plaats

kan vinden. In eerste instantie is het van belang de bronnen van concurrentie te identifi-

ceren. Dit kan plaatsvinden aan de hand van het onderstaande model:
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Externe concurrentie

Afbeelding 6  Bronnen van concurrentie (Daems en Douma, 1990:93)



Interne concurrentie vindt plaats door ondernemingen die eenzelfde product aanbieden. In

de spreektaal wordt met concurrentie vaak deze vorm van concurrentie bedoeld. Onder

externe concurrentie worden ondernemingen verstaan die weliswaar niet hetzelfde pro-

duct aanbieden, maar wel in dezelfde bedrijfskolom werkzaam zijn, met name afnemers

en leveranciers. Afhankelijk van diverse factoren kunnen zij een grotere of kleinere nei-

ging hebben tot achterwaartse, respectievelijk voorwaartse integratie. Is deze neiging

groot, dan is er sprake van een grote externe concurrentie. Tot slot kan potentiële concurren-

tie worden onderkend. Deze concurrentie wordt gevormd door producenten van substi-

tuutproducten en potentiële toetreders tot de markt (dus nieuwe bedrijven of bedrijven die

voorheen op een andere markt werkzaam waren).

C Overige marktontwikkelingen
Behalve de ontwikkelingen op de afzetmarkt en de concurrentieontwikkelingen kunnen

er nog andere externe ontwikkelingen zijn die van belang zijn voor de onderneming.

Voorbeelden hiervan zijn ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de grondstoffenmarkt, de

geldmarkt en technologische ontwikkelingen. In feite kunnen deze betrekking hebben op

alle deelgebieden binnen de organisatie. Vandaar dat in het MKS de externe ontwikkelin-

gen worden vastgesteld op alle deelgebieden van de onderneming waarop ook de sterkten

en zwakten worden vastgesteld. Dit zijn inkoop, administratie, productie, financieel,

beleid, organisatie en personeel, onderzoek en ontwikkeling, en verkoop en marketing.

Het deelgebied verkoop en marketing zal overigens bij de onderdelen ‘analyse van de

afzetmarkt’ en ‘concurrentieanalyse’ al grotendeels in kaart zijn gebracht.

Het totale schema van de externe analyse binnen het MKS ziet er nu als volgt uit:

• Afnemers

– kwantitatief

- afzetontwikkeling

- prijsontwikkeling

– kwalitatief

- aard van de gevraagde producten

- kritische succesfactoren

- positief

kwantitatief: KPI

- negatief

kwantitatief: KPI

• Concurrentie

– interne concurrentie

– externe concurrentie

- leveranciers

- afnemers

– potentiële concurrentie

- substituten

- toetreders
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• Overige externe ontwikkelingen

– inkoop

– productie

– verkoop/marketing

– administratie

– onderzoek/ontwikkeling

– organisatie/personeel

– beleid

– financiën

3.2.2 Uitvoering van de externe analyse
Het vergaren van primaire data (data specifiek verzameld voor een bepaald onderzoek) is

een kostbare aangelegenheid en daarom niet altijd de meest geschikte methode van data-

verzameling voor bedrijven uit het MKB en voor de adviseur die het MKS gaat toepassen.

Het doen van (grootschalig) eigen onderzoek is veelal ook niet noodzakelijk om te kunnen

komen tot een kwalitatief goede externe analyse. De onderneming staan onder meer de

volgende methoden ter beschikking voor het uitvoeren van de externe analyse.

[1] In de eerste plaats kan de onderneming waarbij het MKS zal worden toegepast, zelf

een belangrijke rol spelen bij het in kaart brengen van de externe ontwikkelingen. Er

kan gebruik worden gemaakt van intern aanwezige kennis, met name die van de ver-

koopstaf. Deze beschikt dikwijls over veel informatie, met name over factoren die de

klant belangrijk vindt. Ook kan een onderneming een beleid voeren waarbij bij een

klantmutatie (nieuwkomen of vertrekken) de klant wordt gevraagd naar de reden van

de mutatie. Hieraan zijn de volgende voordelen verbonden:

1 De methode is relatief snel en goedkoop.

2 De mensen van de verkoopstaf worden gedwongen na te denken over de redenen

van falen en succes en moeten hierover communiceren.

3 Het werkt normaliter motiverend voor hen indien zij worden betrokken bij het

proces van ondernemingsplanning.

Hier staan de volgende nadelen tegenover:

1 De verkoopstaf heeft niet altijd een goed beeld van de markt als geheel.

2 ‘Blinde vlekken’ blijven bestaan.

3 De verkoopstaf is soms bevooroordeeld. Zo kunnen verkopers de prijsstelling van

het eigen bedrijf te hoog vinden, niet omdat dit objectief zo is, maar omdat ver-

kopen eenvoudiger is naarmate de relatieve prijs ervan lager is.

[2] Bestaande brancheonderzoeken leveren doorgaans bruikbare informatie op. Deze

worden bijvoorbeeld uitgevoerd door banken, belangenorganisaties, leveranciers en

overheid. Het voordeel hiervan is dat deze dikwijls de gehele markt omspannen en de

resultaten van deze onderzoeken bovendien eenvoudig en goedkoop zijn te verkrijgen.

Nadelen kunnen zijn dat de informatie onvoldoende specifiek is, gedateerd is of niet

geheel objectief wordt verstrekt, bijvoorbeeld indien het onderzoek door een leveran-
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cier is uitgevoerd en deze belang heeft bij een niet juiste of niet volledige verstrekking

van de gegevens. Bovendien vermelden de onderzoeken niet altijd de bronnen, de

onderzoeksaanpak en de oorspronkelijke gegevens, waardoor de betrouwbaarheid

van het onderzoek alsmede de wijze waarop gegevens moeten worden geïnterpre-

teerd, niet altijd zijn vast te stellen.

[3] Onderzoeken die zijn uitgevoerd in aanverwante bedrijfstakken, kunnen relevante

informatie opleveren. Zo kan een fabrikant van dakpannen mogelijk informatie ontle-

nen aan onderzoeken die door bouwbedrijven zijn uitgevoerd. Nadeel hiervan kan

zijn dat de vertaalslag naar het eigen product niet altijd eenvoudig kan worden

gemaakt. Een toename van het aantal te bouwen huizen hoeft niet per definitie tot een

toename in de verkoop van pannen te leiden: bijvoorbeeld shingles, riet of platte daken

kunnen pannen verdringen.

[4] De adviseur kan gebruikmaken van de bij hem reeds aanwezige kennis over een

bepaalde branche. Deze kan zijn ontstaan uit onderzoeken uit het verleden, en/of berus-

ten op informatie die hij heeft betreffende vergelijkbare bedrijven. Hij heeft mogelijk toe-

leveranciers, afnemers en producenten van substituutproducten in zijn portefeuille,

waardoor bij hem een brede kennis van de branche aanwezig kan zijn.

[5] Externe deskundigen, waaronder specialisten in de branche, kunnen worden geraad-

pleegd.

3.3 De interne analyse
Het blijkt dat bij een groeiende markt niet elke onderneming die op die markt actief is,

evenveel van deze groei profiteert. Ook blijkt dat bij een afnemende markt niet elke

onderneming evenveel verliest. Met andere woorden: de marktaandelen van de diverse

aanbieders blijven normaal gesproken niet constant. Hiervoor zijn twee redenen aan te

geven. In de eerste plaats dat er op markten meestal sprake is van toe- en uittreding, en

in de tweede plaats dat er verschillen bestaan tussen concurrentievoordelen waarover

aanbieders beschikken. Weet een onderneming deze uit te buiten, dan zal zij beter kun-

nen profiteren van een groeiende markt en minder hinder ondervinden van een dalende

markt.

Zoals beschreven, maakt Bamberger (1994:139) hierbij onderscheid tussen het concur-

rentievoordeel zelf en de bronnen van concurrrentievoordeel, zoals een moderne outil-

lage, bekwame werknemers, een efficiënt informatiesysteem en goed management. Ook

Porter (1996:34) maakt dit onderscheid. Porter stelt: “Concurrentievoordeel komt oor-

spronkelijk voort uit de waarde die een bedrijf kan creëren voor zijn kopers. Dit kan

gebeuren in de vorm van prijzen die lager zijn dan die van concurrenten met gelijkwaar-

dige voordelen, of door het bieden van unieke voordelen die een hogere prijs meer dan

goedmaken. Ik gebruik een instrument, die ik de waardeketen noem, om kopers, leveran-
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ciers en een bedrijf te verdelen in de afzonderlijke, maar onderling samenhangende acti-

viteiten waar die waarde uit voortkomt”.

Zowel voor Porter (1996) als voor Bamberger (1994) geldt dat de bronnen van potentieel

concurrentievoordeel uitsluitend tot daadwerkelijk concurrentievoordeel leiden indien:

1 de bronnen voor een klantengroep van voldoende omvang een voordeel opleveren;

2 afnemers de voordelen waarderen en bereid zijn ervoor te betalen;

3 deze voordelen over een bepaalde periode kunnen worden vastgehouden.

Het uitvoeren van een interne analyse kan in de praktijk op diverse wijzen plaatsvinden.

De snelste manier om een interne analyse uit te voeren, is het laten invullen van een vra-

genlijst door de ondernemer. In dat geval vindt geen onderzoek plaats, maar geldt de

mening van de directeur of staf van het bedrijf als uitgangspunt. Een veel bewerkelijker

manier van interne analyse is die waarbij diepgaand intern onderzoek plaatsvindt naar de

sterke en zwakke punten van de onderneming. Dit kan plaatsvinden door de bedrijfspro-

cessen nauwkeurig in kaart te brengen en vervolgens zwakke punten in effectiviteit en

efficiency te identificeren.

Porter (1996) betrekt de positie van concurrenten bij het beantwoorden van de vraag of

een onderneming een houdbaar concurrentievoordeel op kan bouwen. Aangezien wij bij

de vorming van strategie zijn geïnteresseerd in het opbouwen van een houdbaar concur-

rentievoordeel, dienen wij deze positie bij onze analyse te betrekken. Opvallend is dat

juist dit element ontbreekt bij de traditionele interne analyse. Wij voegen dit bij de ontwik-

keling van het MKS daarom aan de bestaande modellen toe.

Alvorens dat te doen, gaan wij eerst nader in op de theorie van Porter. Hiervoor hebben

wij de volgende redenen:

1 Porter (1996:20) beschrijft hoe een houdbaar concurrentievoordeel kan worden opge-

bouwd. Het is dit houdbare concurrentievoordeel waarin wij in het kader van strategie-

vorming zijn geïnteresseerd.

2 Porter (1996:33 e.v.) geeft ons via de waardeketen de mogelijkheid om een bedrijf

systematisch in activiteiten te verdelen.

3 Porter (1996:70) beschrijft de oorzaak van kosten (door hem kostenaanjagers

genoemd). Het is bij de kostenanalyse van belang op de hoogte te zijn van de oor-

sprong van kosten, omdat een verandering in de kostenstructuur uitsluitend kan wor-

den gerealiseerd via een wijziging van de onderliggende activiteiten.

De waardeketen
De waarde die een bedrijf toevoegt aan zijn afnemers, komt voort uit de waardeketen.

Deze keten splitst de organisatie op in een aantal waardetoevoegende processen. Deze

kunnen direct met het eindproduct verband houden (primaire activiteiten), maar er zijn

tevens indirect waardetoevoegende processen te onderkennen (ondersteunende activitei-

ten). Bovenop de totale waardetoevoeging komt vervolgens een marge; deze is het resul-
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taat dat het bedrijf behaalt op de productie. De waardeketen kan als volgt schematisch

worden weergegeven:

Volgens Porter (1996:36) kan elk bedrijf worden gezien als een waardeketen. Identificatie

van concurrentievoordelen kan als volgt plaatsvinden. Een bedrijf kan zich in beginsel

onderscheiden door:

1 Het behalen van kostenvoordelen ten opzichte van de concurrentie.

2 Het bieden van een gedifferentieerd product. De meerwaarde van de differentiatie

voor de afnemers dient dan de kosten ervan te overstijgen.

Alle kosten kunnen worden toegerekend aan de diverse segmenten van de waardeketen;

differentiatie wordt echter ook gerealiseerd door een of meerdere segmenten van de waar-

deketen. Zo kan de inkoop van betere grondstoffen (verwerving) leiden tot een beter eind-

product. De afnemer moet echter ten minste bereid zijn deze extra kosten te betalen. Is

dat niet het geval, dan is deze vorm van differentiatie niet zinvol omdat hij voor de afne-

mer niet voldoende waarde toevoegt in verhouding tot de kosten ervan.

Door nu de waardeketen van het eigen bedrijf te analyseren en nauwkeurig vast te stellen

waar er binnen het bedrijf waarde wordt toegevoegd aan het product en wat daarvan de

kosten zijn, kan nauwkeurig inzicht worden verkregen in de kostenstructuur van het

bedrijf. Dit heeft de volgende doelen:

1 Inzicht in de kostenstructuur is noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in activiteiten

van de onderning waar zij kostenvoordeel behaalt ten opzichte van haar concurrenten.

Dit kostenvoordeel kan een bron van concurrentievoordeel zijn.

2 Inzicht in de kostenstructuur van de onderneming is noodzakelijk om eventuele kos-

tenreducties te kunnen realiseren.

Kosten vinden volgens Porter (1996:92) hun oorsprong in factoren die hij kostenaanjagers

noemt. Kostenaanjagers geven inzicht in het verband tussen financiële en niet-financiële
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interne sterke en zwakke punten. De kostenaanjagers zijn de onderliggende (niet-finan-

ciële) factoren die ten grondslag liggen aan een bepaalde kostenstructuur.

Porter noemt tien kostenaanjagers, te weten:

1 Schaalfactoren.

2 Leerproces.

3 Patroon van capaciteitsbenutting.

4 Verbindingen.Verbindingen slaan op de beïnvloeding van waardeactiviteiten binnen

de keten door de uitvoering van andere activiteiten. Verbindingen kunnen bestaan:

• binnen de waardeketen;

• verticaal:

– verbindingen met leveranciers;

– verbindingen met kanalen.

5 Onderlinge relaties.

Deze ontstaan doordat waardeactiviteiten binnen een bedrijf kunnen worden gedeeld

met andere bedrijfseenheden.

6 Integratie.

De kosteninvloed van integratie betreft kostenbesparingen of kostentoenames doordat

processen worden uitbesteed of juist worden geïnternaliseerd.

7 Timing.

Het tijdstip waarop een bepaald bedrijf met een bepaald product de markt betreedt

kan relevant zijn voor de relatieve kostenpositie.

8 Discretionair beleid.

Het gevoerde beleid van de onderneming heeft gevolgen voor de kostenstructuur:

• samenstelling assortiment;

• service;

• leveringstijd;

• procedures, normen en waarden.

9 Locatie.

10 Institutionele factoren:

• belastingen;

• subsidies e.d.

De waardeketen is een schema aan de hand waarvan een bedrijf kan worden geanaly-

seerd. Echter, het bestaan van ondoelmatigheden (bijvoorbeeld door een waardeketen

waarbinnen de segmenten onderling niet optimaal op elkaar zijn afgestemd) hoeft niet in

elke branche even schadelijk voor de concurrentiepositie van het bedrijf te zijn. De ene

markt kan worden gedomineerd door kostenleiders, de andere markt kan worden gedo-

mineerd door bedrijven die zich weten te differentiëren.

Daarnaast is er nog een andere reden waarom ondoelmatigheden niet op elke markt

dezelfde gevolgen hebben. De relatieve positie van een bedrijf speelt immers een belang-

rijke rol. Of bepaalde kosten te hoog of te laag zijn, wordt mede bepaald door de kosten
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die een concurrent moet maken om een vergelijkbaar product op de markt te zetten.

Analyse van eigen producten en kosten is dus van belang, maar tevens de analyse van kos-

ten en producten van concurrenten. Dit is in de eerste plaats noodzakelijk om de eigen

relatieve positie op de markt vast te stellen en kan in de tweede plaats ondersteunend wer-

ken om de kosten- en opbrengstenstructuur binnen de waardeketen verder te optimalise-

ren. Met andere woorden: zijn de kosten in absolute zin te hoog, maar niet in relatieve

zin, dan drukt dat op het rendement maar niet op de concurrentiepositie. Zijn de kosten

zowel absoluut als relatief te hoog, dan is niet alleen het rendement van het bedrijf maar

tevens de concurrentiepositie in gevaar.

Behalve kosten, spelen nog twee andere factoren een rol bij het analyseren van rende-

menten van bedrijven. Dit zijn:

1 omzetten;

2 de hoogte van het in de onderneming geïnvesteerde vermogen.

De aan het vermogen gerelateerde omzet minus de kosten vormt immers de winst. Om te

bepalen of deze hoog of laag is, zal ze moeten worden gerelateerd aan het geïnvesteerd

vermogen.

Ad 1: omzetten

Aan verschil in omzetten kunnen twee oorzaken ten grondslag liggen: een bedrijf zet

andere aantallen af dan zijn concurrenten of een bedrijf bedingt bij een vergelijkbare

afzet andere prijzen per eenheid. De redenen waarom de ene onderneming tot andere

afzetten komt dan de andere, kunnen zeer divers zijn. Ze kunnen worden veroorzaakt

door interne factoren (capaciteitsgebrek) en door externe factoren. (De een weet meer

afnemers aan zich te binden dan de ander.) De marketingmix kan helpen bij het zoeken

naar oorzaken van verschillen door externe factoren. Prijs, plaats, product, personen en

promotie kunnen daarbij een rol spelen.

Ad 2: de hoogte van het in de onderneming geïnvesteerde vermogen.

Verschillen in geïnvesteerd vermogen kunnen diverse oorzaken hebben. Hierbij kan wor-

den gedacht aan de ouderdom van de productiemiddelen, het totaal aantal productiemid-

delen en de capaciteit ervan, alsmede aan de financieringsstructuur van de organisatie.

(Deze kan bijvoorbeeld worden beïnvloed door sale and lease-back constructies, aankoop-

of huurbeslissingen, en het verzekeren bij derden of in eigen beheer.)

Het quotiënt van omzet minus kosten en geïnvesteerde eigen vermogen is het rende-

ment op het eigen vermogen, afgekort REV. Een algemeen geldende norm voor de hoogte

van dit REV is moeilijk te geven. Als voorbeeld geven we een normberekening voor het

REV die door de Bovag (1996) voor zijn leden met een dealerbedrijf is opgesteld:
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Basiseis eigen vermogen (rendement staatslening) 6,6%

Premie ondernemersrisico (compensatie onzekerheid) 1,0%

Inflatiecorrectie (dekking waardedaling eigen vermogen) 2,6%

Reservefunctie rendement (buffer toekomstig resultaat) 1,0%

Solvabiliteitscorrectie (vergroting eigen vermogen) 2,5%

Belastingcorrectie (dekking vennootschapsbelasting) 7,4%

————

Normrendement eigen vermogen 21,1%

Bij een normsolvabiliteit van 25,0% en een kostenvoet van vreemd vermogen van 7,0%

resulteert dit in een rendement op het totaal vermogen (RTV) van 10,5%.

(RTV = EV/TV ⋅ REV+VV/TV ⋅ RVV = 0,25 ⋅ 21,1%+0,75 ⋅ 7% = 10,58%)

De gewenste rentabiliteit en solvabiliteit van de onderneming komen onder meer ter

sprake bij stap 3 van het MKS: de doelstellingen. Aan de hand van de waardeketen, de

omzetten en een overzicht van het geïnvesteerde vermogen kan een analyse plaatsvin-

den van deze doelstellingen.

Bij onze pogingen de kostenstructuur van bedrijven volgens de waardeketen van Porter te

analyseren stuiten wij op een aantal praktische problemen. Zo noemt Porter (1996:92) 

‘leerproces’ als voorbeeld van een kostenaanjager. Maar het zal bij de meeste bedrijven zelfs

na een grondige analyse onduidelijk blijven welke kosten van leren nu precies gelden voor

welk segment van de waardeketen. In zijn algemeenheid zal men de volgende moeilijkhe-

den tegenkomen bij het identificeren van kritische succesfactoren:

1 Het is bijzonder moeilijk vast te stellen welke segmenten van de waardeketen nu bij-

dragen aan welke productdifferentiatie, en welke kosten daarvoor nu precies worden

gemaakt. Een verandering in productspecificatie zal dikwijls in meerdere segmenten

zijn invloed doen gelden. Afzonderlijke identificatie van differentiële kosten per seg-

ment zijn dikwijls niet mogelijk.

2 Het is in veel gevallen onmogelijk om vast te stellen wat de extra opbrengsten zijn die

samenhangen met extra productdifferentiatie.

3 Ook factoren die weinig kosten met zich meebrengen, kunnen een grote invloed uit-

oefenen op de toegevoegde waarde. Zij worden bij de kostenanalyse verwaarloosd,

maar kunnen wel degelijk een rol van betekenis spelen.

Het denken vanuit de waardeketen heeft echter een aantal voordelen waarvan in de diag-

nosefase van het MKS gebruik kan worden gemaakt:

1 De waardeketen laat de onderneming zien als bestaande uit deelgebieden, en allo-

ceert kosten en opbrengsten. Hierdoor kunnen zwakke plekken binnen de onderne-

ming nauwkeurig worden gelocaliseerd en vervolgens worden versterkt.

2 De waardeketen kijkt over de afdelingen heen en maakt onderlinge afhankelijkheden

tussen de afdelingen zichtbaar.
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3 De waardeketen overschreidt de grenzen van het eigen bedrijf door ook leveranciers

en afnemers bij de analyse te betrekken. Hiermee kan het inzicht in KSF’en en in de

prijselasticiteit van producten worden versterkt. Bovendien wordt het systeemdenken

(Senge, 1990) bevorderd. Systeemdenken houdt in dat getracht wordt het gehele sys-

teem en zijn onderlinge relaties van oorzaak en gevolg te doorzien in plaats van zich te

concentreren op een deel ervan. De onderneming is niet alleen een eigen systeem,

maar maakt tevens op haar beurt weer deel uit van een systeem waarvan ook de lever-

anciers en afnemers deel uitmaken. De waardeketen onderkent dit, hetgeen een opti-

male allocatie van middelen over de eigen bedrijfsgrenzen heen mogelijk maakt. Dit

kan het rendement van de bedrijfstak en daarmee tevens dat van het eigen bedrijf

ten goede komen.

4 De waardeketen geeft inzicht in de oorzaak van kosten (door Porter kostenaanjagers

genoemd). Daarmee geeft de waardeketen tevens inzicht in de verbanden tussen

financiële en niet-financiële indicatoren.

5 Binnen de waardeketen wordt onderscheid gemaakt tussen primaire activiteiten

(ingaande logistiek, operaties, uitgaande logistiek, marketing & verkoop, service) en

ondersteunende activiteiten (infrastructuur, menselijk kapitaal management, tech-

nologieontwikkeling, verwerving).

3.4 De bedrijfsvergelijking
Porter (1995:91,145) wees reeds op de noodzaak voor een bedrijf om inzicht te verkrijgen

in zijn kostenpositie ten opzichte van die van anderen. Dit omdat de relatieve kostenposi-

tie veelzeggend is voor de concurrentiepositie die het bedrijf heeft. Het is normaliter voor

de onderneming zelf moeilijk een inzicht te verkrijgen in de relatieve kostenpositie.

Bedrijven zullen zelden bereid zijn hun kostprijsgegevens aan concurrenten te verstrek-

ken, en de gegevens die openbaar verkrijgbaar zijn over concurrenten, geven meestal

geen of vrijwel geen inzicht in de kostprijsstructuur van een bedrijf. Kleine bedrijven

publiceren slechts een gedeelte van de jaarrekening, en dat wat wordt gepubliceerd, is

bij zowel kleine als grote bedrijven vaak te gecomprimeerd om hieruit betrouwbare kost-

prijsinformatie te kunnen destilleren.

Er zijn branches waar gedetailleerde kostprijsinformatie van een grote groep bedrijven

verkrijgbaar is. Dit komt onder meer voor bij een aantal detailhandelssectoren. Echter

naarmate bedrijven groter en complexer worden, wordt de onderlinge vergelijkbaarheid

minder en is er dikwijls ook minder gedetailleerde informatie voorhanden. Een andere

mogelijkheid voor de ondernemer om zijn bedrijf te spiegelen aan dat van anderen is

het deelnemen aan gespreksgroepen. Hieraan neemt een (meestal beperkt) aantal verge-

lijkbare bedrijven deel, die elkaar niet direct beconcurreren.

Om de relatieve positie van bedrijven vast te kunnen stellen, dient men bedrijfsvergelij-

king als onderdeel van het MKS op te nemen. Binnen het MKS heeft het uitvoeren van

bedrijfsvergelijking de volgende drie doelstellingen:
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[1] Bedrijfsvergelijking geeft inzicht in de relatieve kostenpositie van een bedrijf. Aan de

hand hiervan kan worden vastgesteld of er kostenvoordelen bestaan en of deze een

bron zijn van houdbaar concurrentievoordeel. De adviseur heeft qua bedrijfsvergelij-

king mogelijkheden die de individuele ondernemer niet of in veel mindere mate heeft.

De adviseur is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, waardoor bij een

bedrijfsvergelijking die loopt via de adviseur, het risico van verkeerd of ongewenst

gebruik van de informatie door de deelnemende bedrijven wordt geminimaliseerd. Er

bestaat voor alle deelnemende bedrijven een evenwicht tussen aangeleverde en retour-

ontvangen informatie, en de geheimhouding is gewaarborgd, zeker indien de adviseur

de informatie anonimiseert.

[2] Behalve voor het verkrijgen van inzicht in de kosten dient het bedrijfsvergelijkend

onderzoek voor het verkrijgen van inzicht in de distinctive competitive factors (DCF)

waarmee een bedrijf zich onderscheidt van zijn concurrenten. Kenmerken van een

DCF zijn dat deze:

1 beïnvloedbaar zijn door de bedrijfsleiding;

2 in belangrijke mate het resultaat van de onderneming beïnvloeden;

3 meetbaar en kwantificeerbaar zijn (door middel van één of meer grootheden);

4 toetsbaar zijn aan door de bedrijfsleiding gestelde normen.

Zoals de meetbare grootheid van een KSF een kritische performance indicator is, zo

wordt binnen het MKS de meetbare grootheid van een DCF een distinctive competence

genoemd, afgekort DC. Om in een later stadium zinvol te kunnen bijsturen aan de hand

van informatie over de DC’s, dienen deze te worden genormeerd. Hierbij speelt de

bedrijfsvergelijking een belangrijke rol. De ervaring binnen Rühl Haegens van Aar, is

dat indien bedrijfsvergelijkende gegevens ontbreken, ondernemers dikwijls normen aan

gegevens uit het verleden ontlenen. Hieraan zijn echter de volgende nadelen verbonden:

1 Indien de norm in het verleden foutief is vastgesteld, wordt deze fout meegeëxtrapo-

leerd.

2 Door ontwikkelingen in bijvoorbeeld technologie kan een bepaalde norm die voor

een bedrijf geldt volledig worden achterhaald door concurrenten die van deze nieuwe

ontwikkelingen gebruikmaken. De norm die wordt gehanteerd, heeft dan intern wel

waarde, maar is vanuit de markt gezien onbruikbaar.

3 Normen die vanuit het verleden worden overgenomen, sporen niet altijd aan tot verbe-

tering van de prestaties.

[3] Daarnaast is de bedrijfsvergelijking noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de

opbrengsten van de onderneming ten opzichte van die van vergelijkbare bedrijven.

Niet alleen de opbrengsten per verkochte eenheid worden daarbij vergeleken, maar

tevens de behaalde rendementen als percentage van het totale en het eigen vermogen,

en de bedrijfsresultaten als percentage van de omzet.
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Het uitvoeren van een bedrijfsvergelijking kan als volgt plaatsvinden. In de eerste plaats

dient te worden vastgesteld welke bedrijfstak zal worden onderzocht. Niet alle bedrijven

binnen een bepaalde bedrijfstak zijn echter onderling met elkaar vergelijkbaar. Hiervoor

kunnen diverse redenen bestaan. Primaire processen van ondernemingen in een

bepaalde bedrijfstak kunnen bijvoorbeeld significant van elkaar verschillen of de afne-

mersgroepen kunnen onderling sterk afwijken. Zo kunnen zowel een wegenbouwer als

een projectontwikkelaar tot de bouwbedrijven worden gerekend, maar is van onderlinge

vergelijkbaarheid geen sprake. Daarnaast speelt bij de bepaling van onderlinge vergelijk-

baarheid ook de omvang van een bedrijf een rol.

Binnen een bedrijfstak dient daarom een cluster van onderling vergelijkbare bedrijven te

worden gevormd. Uit eigen onderzoek is gebleken dat een cluster van 10 à 15 vergelijkbare

bedrijven voldoende is om op basis hiervan bedrijfsvergelijking uit te voeren.

Bedrijfsvergelijking vindt niet plaats door de (financiële) gegevens van bedrijven zonder

meer met elkaar te vergelijken. Om een zinvolle vergelijking mogelijk te maken, moeten

eerst de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

1 De opstelling van de cijfers dient vergelijkbaar te worden gemaakt. Zo kan ‘werk

derden’ bij de een vermeld staan onder de inkoopwaarde van de verkopen, terwijl de

ander dit vermeldt onder de overige kosten.

2 Onderzocht dient te worden of de onderliggende deelprocessen op vergelijkbare wijze

worden uitgevoerd. Zo kan uitgaand transport door afnemers zelf plaatsvinden waar-

door de transportkosten per eenheid niet vergelijkbaar zijn met die van een bedrijf dat

de aflevering zelf verricht.

Het bovenstaande houdt in dat aangeleverd cijfermateriaal diepgaand dient te worden

geanalyseerd. Hierbij zijn in de regel bedrijfsbezoeken en gesprekken met het manage-

ment van de aan bedrijfsvergelijking deelnemende bedrijven noodzakelijk.

Als aanvulling op dit empirisch materiaal kan de adviseur aan de hand van modellen en

berekeningen de betrouwbaarheid van de door hem of haar ontwikkelde normen toet-

sen. We geven hiervan een voorbeeld. Een richtlijn voor de hoogte van afschrijvingen

kan worden bepaald door aan de hand van aangeleverd cijfermateriaal vast te stellen wat

de gemiddelde afschrijvingen bij de aan het onderzoek deelnemende bedrijven zijn. De

adviseur kan echter ook inzicht proberen te verkrijgen in de aanschafwaarde van de

diverse activa van een onderneming (bijvoorbeeld via leveranciers) en vervolgens een the-

oretische berekening maken van de hoogte van de gemiddelde afschrijvingen. Bij deze

berekening wordt derhalve niet gesteund op gegevens uit de bedrijfsvergelijking.

Deze werkwijze heeft de volgende voordelen:

1 aan een relatief klein aantal cases kunnen betrouwbare normen worden ontleend;

2 indien een bedrijf door bepaalde andere bedrijfsomstandigheden afwijkt van andere

deelnemers aan de bedrijfsvergelijking, kunnen op basis van de modellen normen

voor het desbetreffende bedrijf worden bepaald.
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Indien eenmaal een bedrijfsvergelijking is uitgevoerd, zal elk nieuw bedrijf waarvoor het

MKS wordt gebruikt, kunnen worden getoetst aan de normen die uit die bedrijfsvergelij-

king voortkomen. Daarnaast kunnen de gegevens van het nieuwe bedrijf worden toege-

voegd aan de bedrijfsvergelijkende gegevens. Op deze wijze kunnen de normen en kenge-

tallen actueel worden gehouden. Het is daarom niet noodzakelijk om jaarlijks opnieuw de

(relatief arbeidsintensieve) bedrijfsvergelijking uit te voeren.

Het feit dat bedrijfsvergelijking een belangrijk onderdeel uitmaakt van het MKS, brengt

automatisch met zich mee dat het MKS branchegewijs zal worden toegepast. Dit is één

van de belangrijkste punten waarop het MKS zich onderscheidt van een groot aantal con-

ventionele modellen die de adviseur bij zijn advieswerk ondersteunt.

3.5 Analyse van de winstbijdrage van producten
Binnen het MKS is een plaats ingeruimd voor bedrijfsvergelijkend onderzoek, hetgeen

ondermeer inzicht verschaft in de relatieve kostenpositie van het bedrijf. Behalve de kos-

tenvergelijking is het voor elk individueel bedrijf tevens relevant inzicht te krijgen in de

bijdrage die door elk(e) product(groep) aan het resultaat wordt geleverd. Hiertoe dienen de

kosten die de onderneming maakt te worden toegerekend aan productgroepen of pro-

ducten, en dienen de toegerekende kosten nader te worden geanalyseerd. De winstbij-

drage per productgroep of per product kan worden bepaald door de brutowinstmarge die

op een product(groep) wordt behaald te verminderen met de kostprijs van de betreffende

productgroep of het betreffende produkt. De toerekening van kosten en de analyse ervan

wordt in het vervolg kortweg aangeduid met ‘kostprijsanalyse’.

Met de kostprijsanalyse wordt beoogd inzicht te verkrijgen in:

1 de mate van winstgevendheid van de diverse productgroepen;

2 de kostprijsopbouw van de diverse te onderscheiden productgroepen;

3 de veroorzakers van kosten binnen de onderneming;

4 de gedragingen van kosten bij een toe- of afnemend volume van een bepaald product

of bepaalde productgroep. 

De hieruit verkregen informatie is van wezenlijk belang bij de strategische besluitvor-

ming. Is de bovenstaande kostprijsanalyse grondig uitgevoerd, dan is het relatief een -

voudig om op basis van de strategische uitgangspunten de verwachte kosten voor de

nabije toekomst aan productgroepen toe te rekenen. Om deze toerekening te kunnen

laten plaatsvinden, moet een antwoord op de volgende twee vragen gevonden worden:

1 Hoe dienen de kosten aan de product(groep)en te worden toegerekend?

2 Wat zijn precies de veroorzakers van de kosten?

Strategisch dienen alle kosten aan productgroepen te worden toegerekend. Immers, uit-

sluitend op die manier kan worden beoordeeld op welke productgroepen winst wordt

behaald en op welke niet. Een analyse van strategische kostprijzen kan vrijwel nooit

plaatsvinden aan de hand van de gegevens die rechtstreeks door de (financiële) admini-
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stratie worden gegenereerd. Deze gegevens worden in de meeste gevallen bijgehouden

per kostensoort. Welk deel van de betreffende kostensoort ten behoeve van welke pro-

ductgroep wordt gemaakt blijkt niet uit deze gegevens. Ook eventuele kostprijsberekenin-

gen die reeds in het bedrijf aanwezig zijn, zijn doorgaans niet bruikbaar voor een strategi-

sche analyse. Deze kostprijsberekeningen zijn vaak gebaseerd op grove kostenverdelingen

met als doel het bepalen van een voorcalculatorische kostprijs, die dient als basis voor

nacalculatie en/of als basis voor bepaling van de verkoopprijs van individuele producten.

In de volgende twee paragrafen worden twee methoden besproken waarmee alle kosten

systematisch aan producten kunnen worden toegerekend. Deze methoden zijn beide

geschikt voor een strategische kostprijsanalyse. Het zijn respectievelijk de kostenplaatsen-

methode en Activity-Based Costing. De genoemde methoden trachten beide een antwoord

te vinden op de vraag hoe de kosten aan de kostendragers dienen te worden toegerekend.

Wat betreft de directe kosten (kosten die een rechtstreeks verband bezitten met de kosten-

dragers), is deze vraag snel te beantwoorden. Het kostentoerekeningsstuk spitst zich der-

halve voornamelijk toe op de indirecte kosten. 

Er bestaat een verschil tussen kosten en de veroorzakers van de kosten. Deze veroorzakers

worden door Cooper (1988) costdrivers genoemd. Dat wat als veroorzaker van kosten wordt

aangemerkt, maakt niet alleen verschil uit voor de wijze waarop kosten uiteindelijk aan

producten worden toegerekend, het kan tevens een groot verschil uitmaken voor de hoogte

van de berekende kostprijs. In de volgende twee paragrafen bespreken we twee methodie-

ken van kostprijsberekening. De kostenplaatsenmethode ziet producten als de veroorzakers

van kosten. Activity-Based Costing ziet activiteiten als de veroorzakers van kosten.

Na bespreking van deze twee methoden zal voor het MKS een techniek worden ontwikkeld

voor strategische kostprijsanalyse. Omdat de kostprijsanalyse wordt geïntegreerd in het

MKS, dient het met de kostprijsanalyse verkregen inzicht in costdrivers nader te worden

uitgewerkt naar concrete aanknopingspunten, die een basis vormen voor de in de vol-

gende fase van het MKS vast te stellen interne informatievoorziening. In de volgende para-

graaf wordt de kostenplaatsenmethode besproken (zie hiervoor van Summeren e.a.

[1997:214-231], Meij [1960:169-178], Van Halem e.a. [1989:193-205], Van Helden e.a.

1994:38-40]). Vervolgens wordt Activity-Based Costing besproken (Cooper en Kaplan:1988).

Daarna komen we op basis van deze twee methodieken tot een methode van kostprijsbe-

paling die geschikt is om te worden toegepast in het MKS.

3.5.1 De kostenplaatsenmethode
De kostenplaatsenmethode (ook wel productiecentramethode genoemd) berust op de

functionele indeling van kosten binnen een bedrijf. De functies die men daarbij onder-

scheidt worden als kostenplaats gedefinieerd. Elk onderdeel van een bedrijf dat ten

behoeve van het productieproces een bepaalde prestatie levert, vormt een kostenplaats.

Van alle kostenplaatsen worden de daaraan verbonden kosten bepaald, die (eventueel via

toerekening aan de andere kostenplaatsen) uiteindelijk aan de eindproducten worden

toegerekend.
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De kostenplaatsen kunnen worden verdeeld in drie typen:

[1] Hulpkostenplaatsen

Een hulpkostenplaats is een niet werkelijk bestaand onderdeel of afdeling van een bedrijf,

maar een kostengroepering die ten behoeve van de verbijzondering wordt gemaakt.

Voorbeelden hiervan zijn huisvesting, personeelsvoorziening en algemeen beheer.

[2] Zelfstandige kostenplaatsen

Dit zijn organisatorische eenheden die niet rechtstreeks productief zijn, maar presta-

ties verrichten voor andere kostenplaatsen en derhalve een dienstverlenend karakter

bezitten. Voorbeelden hiervan zijn administratie, inkoop, research and development

en planning.

[3] Hoofdkostenplaatsen

Dit zijn de organisatorische eenheden die rechtstreeks prestaties leveren aan de eind-

producten. Voorbeelden hiervan zijn productie, transport en verkoop.

De toerekening van kosten verloopt stapsgewijs. De kosten worden aan de diverse kosten-

plaatsen toegerekend. Met behulp van verdeelsleutels worden de kosten per kostenplaats

vervolgens verbijzonderd naar de andere kostenplaatsen. Op deze wijze worden alle indi-

recte kosten uiteindelijk aan de hoofdkostenplaatsen toegerekend. Door de totale kosten

die zijn toegerekend aan de hoofdkostenplaatsen, te delen door het aantal geproduceerde

eindproducten, ontstaat een kostprijs per eenheid eindproduct.

Schematisch kan de kostenplaatsenmethode als volgt worden weergegeven:

77de strategische component: aanvulling op bestaande modellen

Hoofdkostenplaats

Directe kosten

Hulpkostenplaats

Kostensoorten

Kostendragers (eindproducten of productgroepen)

Indirecte kosten

Zelfstandige kostenplaats

Afbeelding 8  De kostenplaatsenmethode



Een belangrijk voordeel van de kostenplaatsenmethode is dat het startpunt van toepassing

van deze methode wordt gevormd door de verdeling van kostensoorten die eenvoudig in

de financiële administratie kan worden bijgehouden. Gegevensbewerkingen vooraf-

gaande aan toepassing van deze methode zijn niet noodzakelijk. Een ander voordeel van

deze methode is dat de praktische toepasbaarheid ervan hoog is. De verdeling van indi-

recte kosten vindt plaats via kostenplaatsen welke voor het grootste gedeelte overeenko-

men met de voor het bedrijf herkenbare afdelingen. (Dit laatste is overigens niet per defi-

nitie zo. Een afdeling kan namelijk bestaan uit diverse kostenplaatsen, terwijl verschei-

dene afdelingen samen één kostenplaats kunnen vormen. Daarnaast zijn hulpkosten-

plaatsen per definitie geen bestaande afdeling).

3.5.2 Activity-Based Costing
Daar waar de kostenplaatsenmethode uitgaat van producten als kostenveroorzaker, gaat

de ABC-methode (Cooper en Kaplan:1988) uit van activiteiten als kostenveroorzakers.

De toerekening van kosten aan producten vindt bij de ABC-methode dan ook plaats op

basis van activiteiten. Zo zal bij uitbreiding van het aantal productvariëteiten de intensiteit

van bepaalde activiteiten, zoals het keuren van producten en omstellen van machines,

toenemen. Dit leidt vervolgens tot een verhoging van de kosten van de activiteiten. Op

deze wijze wordt bij toepassing van ABC rekening gehouden met (veranderende) indi-

recte kosten.

Drury (1995) beschrijft uitvoering van de ABC-methode als een stappenplan dat bestaat uit

vijf vaste onderdelen. In de onderstaande tabel staan deze weergegeven:
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Tabel 1  Stappenplan ABC

1 Inventariseer de activiteiten die plaatsvinden
in de organisatie en deel deze in in homo-
gene groepen. Een dergelijke groep heet een
‘cost-pool’.

2 Inventariseer de kosten die veroorzaakt 
worden door een bepaalde activiteit. 

3 Identificeer per activiteit de factoren die de
kosten van die activiteit veroorzaken 
(de ‘costdrivers’). 

4 Bepaal voor elke kostenveroorzaker binnen
een activiteit één verdeelsleutel.
De verdeelsleutel bestaat uit een tarief of prijs
per kostenveroorzaker.

5 Reken de kosten van de activiteiten toe aan
de kostendragers.
De kostendragers zijn eindproducten of 
klanten. Kostendragers worden soms ook wel
calculatieobjecten genoemd.

Bijvoorbeeld: productieplanning.

Bijvoorbeeld: totale productieplannings
kosten bedragen € 100.000,-

Bijvoorbeeld: de kosten van productieplan-
ning zijn afhankelijk van het aantal product-
series (en niet, zoals meestal bij traditionele
kostentoerekeningsmethoden wordt veron-
dersteld, van het aantal eenheden product).

Bijvoorbeeld: € 2.500,- per productieserie.

Bijvoorbeeld: een productieserie die bestaat
uit 1.000 eenheden product krijgt wat het 
productieplanningsaandeel betreft € 2,50 in
de kostprijs per eenheid product opgenomen.

Bron: Drury (1995)



Onder calculatieobject wordt meestal het product verstaan waarnaar de kosten dienen te

worden toegerekend. Het begrip ‘object’ geeft aan dat dit ook ruimer geïnterpreteerd kan

worden, zoals bijvoorbeeld een assortiment producten, een afdeling of een productieproces. 

Drury onderscheidt vier soorten costdrivers:

[1] Volume gerelateerde costdrivers

Een volume gerelateerde costdriver legt een proportioneel verband tussen de indi-

recte kosten en het productievolume. Een voorbeeld hiervan is het energieverbruik per

eenheid product. Deze indirecte kosten stijgen proportioneel mee met een toename

van het aantal geproduceerde eenheden product.

[2] Batch (of serie-) gerelateerde costdrivers

Batch (of serie-) gerelateerde costdrivers leggen een verband tussen de indirecte kos-

ten en het aantal batches (of series) waarin het product wordt geproduceerd. Een voor-

beeld hiervan zijn de kosten die gemaakt moeten worden voor het instellen van

machines aan het begin van de productie van een serie. Deze nemen niet evenredig

toe of af met het aantal eenheden product, maar met het aantal series. Bij grotere

series nemen de kosten per product af. Bij het maken van meer series, bijvoorbeeld als

gevolg van de introductie van meer productvarianten, stijgen deze kosten gemiddeld

per eenheid product.

[3] Product (-groep) gerelateerde costdrivers

De product (-groep) gerelateerde costdrivers doelen op het verband dat kan bestaan

tussen bepaalde kosten en de specifieke producten waarvoor deze kosten worden

gemaakt. Stel dat een fabriek drie soorten tafels maakt waarvan er één wordt geverfd

en de andere twee niet. De verfkosten zijn dan productgerelateerde kosten die in dit

voorbeeld meevariëren met het aantal geverfde tafels.

[4] Infrastructuur gerelateerde costdrivers

Onder infrastructuur gerelateerde costdrivers vallen alle kosten die niet via de hiervoor

beschreven costdrivers aan producten kunnen worden toegerekend. Voorbeelden hier-

van zijn rente en afschrijving op gebouwen. Ook bij de ABC-methode ontkomt men er

niet aan deze kosten via arbitraire verdeelsleutels te verdelen.

79de strategische component: aanvulling op bestaande modellen



Schematisch kan de ABC-methode als volgt worden weergegeven:

Het toepassen van de ABC-methode is arbeidsintensief en brengt daardoor hoge kosten

met zich mee. Om inzicht te krijgen in de bijdrage van activiteiten aan de eindproducten,

zijn alle medewerkers in principe genoodzaakt gedurende een representatieve periode

hun tijdsbesteding in kaart te brengen.

3.5.3 Bepaling methodiek van kostprijsanalyse binnen het MKS
Hiervoor hebben wij twee methodieken van kostprijsbepaling besproken. Het primaire

doel van ABC is “(...) het zo accuraat mogelijk vaststellen van product costs, dit zijn de

integrale kosten per eenheid van ieder product. Het belang daarvan is dat men de kost-

prijs mede gebruikt als grondslag voor de vaststelling van de verkoopprijs, of -in bredere

context- voor de assortimentssamenstelling (van Helden e.a., 1994)”. Dit laatste is een

belangrijk doel van kostprijsberekening waarin wij in het kader van het MKS zijn geïnte-

resseerd. Er zijn drie factoren die een positieve invloed op het gebruik van ABC hebben.

[1] Een grote concurrentiedruk. Die maakt een nauwkeurige kostprijscalculatie noodzake-

lijk om daarmee zowel ‘overcosting’ als ‘undercosting’ te voorkomen.

[2] Een aanzienlijke complexiteit van het productie- en verkoopproces. Het gevolg hiervan

is dan dat de omvang van de indirecte kosten relatief groot is, terwijl het ene product

hiervoor in sterkere mate verantwoordelijk is dan het andere.

[3] De beschikbaarheid van adequate informatie: het correct toepassen van ABC vereist

namelijk een grote hoeveelheid (extracomptabele) informatie, om te komen tot cost-

pools maar bijvoorbeeld ook om de diverse cost-pools te kunnen aggregeren tot pools

met een gemeenschappelijke (lineaire) costdriver. Vindt dit laatste niet plaats, dan loopt

men het risico dat de kosten en de praktische toepassing van ABC-kostprijscalculatie

zoveel problemen met zich meebrengen dat deze niet opwegen tegen het voordeel van

ABC. Ditzelfde risico bestaat indien men niet op een snelle en doelmatige (lees: geauto-
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matiseerde) wijze de informatie kan vergaren die bij de bepaling van kostprijzen vol-

gens de ABC-methode noodzakelijk is.

De vraag werpt zich op in welke mate ABC in het kader van het MKS toepasbaar is. Als

kenmerk van het MKB noemden wij kleinschaligheid (zie hoofdstuk 1). In de regel houdt

dit in dat geen sprake zal zijn van een aanzienlijke complexiteit van het productie- en

verkoopproces, tenminste niet in die mate die bij grootschaligheid het geval kan zijn.

Daarnaast ontbreekt in veel MKB-bedrijven adequate informatie om te komen tot kost-

prijsanalyses op basis van ABC. Deze twee factoren leiden ertoe dat in het MKB al snel

een situatie ontstaat waarbij de met ABC gepaard gaande kosten en de praktische toe-

passing ervan zoveel problemen met zich meebrengen, dat deze niet opwegen tegen het

voordeel van ABC.

Verder rijst de vraag of de doelstelling van ABC, het zo accuraat mogelijk vaststellen van de

integrale kosten per eenheid van ieder product, ook niet op een andere wijze kan plaatsvin-

den dan door toepassing van ABC. Van Helden concludeert in zijn eerder genoemd artikel:

“ABC is dus niet zo nieuw als men wel doet voorkomen”. Even daarvoor schrijft hij: “Als

men bij de productiecentramethode (PCM) de in de hoofdkostenplaats samengevoegde

kosten verdeelt over de producten naar rato van bijvoorbeeld de directe arbeidsuren of

machine-uren van de producten, kunnen grote fouten worden gemaakt. Fouten die men in

principe niet begaat bij ABC. Dat in de praktijk bij de PCM vaak gebruik wordt gemaakt

van een beperkt aantal hulpkostenplaatsen met eenvoudig meetbare verdeelsleutels, is

niet zozeer een punt van kritiek op de PCM als methode, maar meer op de praktische toe-

passing ervan”. Een vergelijkbare conclusie wordt getrokken door Groot (1993). Hij schrijft:

“De ontwikkeling van ABC heeft weliswaar naar onze mening niet erg veel nieuwe theore-

tische inzichten opgeleverd, maar heeft wél terecht de aandacht gevraagd voor de wijze

waarop de traditionele theorie in praktijk wordt gebracht”. 

Op grond hiervan vragen wij ons af of het mogelijk is de eerder besproken relatief eenvou-

dige productiecentramethode zodanig toe te passen dat informatie ontstaat die qua accu-

ratesse vergelijkbaar is met de ABC-methode, maar waarbij de bewerkelijkheid minder is

dan bij ABC.

Om te beoordelen of dit mogelijk is, herhalen wij hier nogmaals de doelen die worden

beoogd met de analyse van de winstbijdrage van producten:

1 Aan de hand van de kostprijsanalyse dient te kunnen worden beoordeeld welke pro-

ducten of productgroepen winstgevend zijn en welke niet. (Dit kan met ABC worden

bereikt door te werken met nacalculatorische kosten.)

2 De methodiek die wordt gehanteerd om een kostprijsanalyse uit te voeren dient

inzicht te geven in de onderliggende oorzaken van deze kosten. Dit kan een belangrijke

bijdrage leveren aan de bepaling van de variabelen die in een later stadium opgeno-

men moeten worden in de interne rapportage. (ABC doet dit doordat activiteiten wor-

den geïnventariseerd en ondergebracht in cost-pools.)
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3 Het verkrijgen van inzicht in de opbouw van de kosten per product en/of product-

groep.

4 Het model dat bij de kostprijsanalyse wordt gehanteerd, dient geschikt te zijn om de

financiële consequenties van eventuele assortimentsbeslissingen uit te kunnen reke-

nen. (Dit kan met ABC worden bereikt door op basis van het inzicht in cost-drivers de

kosten te begroten bij een bepaalde assortimentssamenstelling.)

Zoals blijkt uit het bovenstaande is de ABC-methode qua effectiviteit geschikt om te vol-

doen aan de doelstellingen die wij met een kostprijsanalyse in het MKS hebben. De nade-

len van deze methode zijn echter de bewerkelijkheid ervan enerzijds en het feit dat veel

van de benodigde invoergegevens niet voorhanden zijn anderzijds. Qua efficiëntie is de

ABC-methode daarom niet geschikt voor toepassing in het MKB. De vraag is nu of we met

gebruikmaking van de kostenplaatsenmethode ongeveer vergelijkbare resultaten kun-

nen behalen op een meer doelmatige wijze. Zowel Groot (1993) als Van Helden (1995)

geven aan dat de kostenplaatsenmethode qua accuratesse niet noodzakelijkerwijs onder-

doet voor de ABC-methode, maar dat door een praktische toepassing ervan met “een

beperkt aantal kostenplaatsen en eenvoudige verdeelsleutels grote fouten kunnen worden

gemaakt” (Van Helden e.a., 1994:40).

Wij willen de kostenplaatsenmethode zodanig toepassen dat de bovengenoemde doel-

stellingen kunnen worden gerealiseerd zonder dat daarbij ‘grote fouten worden gemaakt’.

Het in paragraaf 3.5.1 beschreven basismodel van de kostenplaatsenmethode vormt het

uitgangspunt van het door ons ontwikkelde model. Op dit basismodel dient een drietal

aanpassingen te worden aangebracht om het geschikt te maken voor toepassing binnen

het MKS.

[1] Kostensoorten kunnen niet simpelweg uit de jaarrekening worden overgenomen

maar dienen te worden ingedeeld tot op het niveau waarop het mogelijk is een

betrouwbare verdeelsleutel toe te passen om de kosten verder te verdelen naar kosten-

plaatsen.

[2] De bewerkelijkheid van de ABC-methode maakt dat deze slechts ten dele geschikt is

voor toepassing in het MKB. De aandacht die ABC schenkt aan de gedragingen van

kosten op bepaalde kostenveroorzakers, is echter wel een aspect dat dient te worden

meegenomen in het model van strategische kostprijsanalyse. Met name wordt hier-

mee gedoeld op het onderscheid dat binnen de ABC-methode wordt gemaakt tussen

batch-, volume- en productafhankelijke kosten. Wanneer een bedrijf voornamelijk

volumeafhankelijke kosten maakt bestaat geen noodzaak met dat onderscheid reke-

ning te houden. Wanneer een bedrijf echter relatief grote hoeveelheden batch- en/of

productafhankelijke kosten maakt dan dient hiermee rekening te worden gehouden.

De verdeling van deze kosten naar batch, volume- en productafhankelijkheid dient

nauwgezet te geschieden. Dit met het oog op de strategische conclusies die op basis

van de kostprijsanalyse worden getrokken. Concreet houdt dit in dat deze bedrijven de
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kostprijsanalyse niet zo nauwkeurig als bij de ABC-methode uit hoeven te voeren,

maar wel nauwkeuriger dan bij de hiervoor beschreven kostenverdeelstaat veelal het

geval is. Hierop zal bij de vaststelling van het model voor strategische kostprijsanalyse

binnen het MKS worden teruggekomen.

[3] Het basismodel van de kostenplaatsenmethode is gericht op het standaardproductie-

bedrijf. De bedrijven waarop het MKS zich richt, zijn diverser van aard dan alleen dit

type bedrijf. De doelgroep van het MKS dient zodanig te worden opgesplitst dat voor

elke relevante deelgroep een kostprijsanalyse kan worden uitgevoerd. Hierbij onder-

scheiden we de volgende deelgroepen:

1 bedrijven met homogene massaproductie;

2 bedrijven met heterogene massaproductie;

3 bedrijven met stukproductie;

4 handelsbedrijven.

(Producten kunnen in beginsel zowel goederen als diensten zijn).

Onder bedrijven met homogene massaproductie worden verstaan bedrijven, die zon-

der rekening te houden met de individuele wensen van de afnemers één product pro-

duceren. Bedrijven met heterogene massaproductie leveren hun product in meerdere

variëteiten. Bedrijven met stukproductie vervaardigen één product dat geheel is afge-

stemd op de specifieke wensen van de individuele afnemer.

Het onderscheid tussen homogene en heterogene massaproductie wordt gemaakt

omdat we in onze kostenverdeelstaat rekening willen houden met batch-, volume- en

productafhankelijke kosten. Bij homogene massaproductie vindt feitelijk productie

plaats van één product in één (oneindige) batch. Bij deze bedrijven spelen batch- en

productafhankelijke kosten geen rol. Bij bedrijven met heterogene massaproductie

spelen deze kosten wel een rol. Dit heeft gevolgen voor de toepassing van de kosten-

verdeelstaat.

Naast bedrijven met massaproductie zijn er bedrijven met stukproductie. De verdeling

van kosten geschiedt bij laatstgenoemde bedrijven wezenlijk anders omdat sprake is

van unieke producten. Weliswaar zijn de producten uniek en derhalve moeilijk verge-

lijkbaar, de bewerkingen die aan de producten plaatsvinden, komen daarentegen

meestal wel met elkaar overeen. Het berekenen van de kosten van de diverse bewer-

kingen neemt bij deze groep bedrijven daarom een belangrijke plaats in.

Tot slot noemen we de handelsbedrijven. Hier vindt geen bewerking aan het product

plaats. Dit betekent niet dat een gedetailleerde kostprijsanalyse daarmee overbodig

wordt. De toe te rekenen kosten van bijvoorbeeld kapitaal en arbeid kunnen per pro-

duct sterk verschillen. Door middel van kostprijsanalyse dienen deze onderlinge ver-

schillen in beeld te worden gebracht.
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In de praktijk zullen bedrijven veelal niet eenduidig in één categorie zijn onder te

brengen. De indeling is echter in eerste instantie bedoeld om richting te geven aan de

ontwikkeling voor verschillende kostenverdeelstaten voor verschillende typen bedrij-

ven. Bij elk bedrijf zal apart moeten worden beschouwd welke van de hierna nog te

bespreken kostenverdeelstaten het beste kan worden toegepast. 

In het hiernavolgende zal het onderscheid in de uitvoering van de kostenverdeelstaat en de

conceptuele gevolgen hiervan met betrekking tot deze vier groepen worden beschreven.

3.5.3.1 Kostenverdeelstaat voor bedrijven met homogene massaproductie
Omdat bij bedrijven met homogene massaproductie in feite de productie van één product

wordt uitgevoerd in één voortdurende batch kan de kostenverdeling plaatsvinden op

grond van het basismodel van de kostenplaatsenmethode. Met batch- en productafhanke-

lijke kosten hoeft geen rekening te worden gehouden. Alle kosten kunnen worden gezien

als volumeafhankelijke kosten. Op het basismodel kan daarnaast een vereenvoudiging

plaatsvinden omdat de indeling naar productgroepen achterwege kan blijven. 

Uiteindelijk zal de kostenverdeelstaat een kostprijs per product opleveren. Deze infor-

matie zal echter weinig toevoegen aan wat men zonder toepassing van de kostenverdeel-

staat had kunnen berekenen. De kostprijs is immers nacalculatorisch simpelweg te bere-

kenen door de totale kosten te delen door het aantal eindproducten. Het doel van de kos-

tenverdeelstaat is bij deze groep voornamelijk gelegen in het verhoogde inzicht dat erdoor

wordt verschaft in de kostenstructuur. Dit is voor de strategische kostprijsanalyse van

waarde omdat hierdoor bijvoorbeeld zichtbaar wordt waar kostenreducties kunnen wor-

den gerealiseerd. 

De kostenverdeelstaat voor bedrijven met homogene massaproductie is schematisch

weergegeven in afbeelding 10.
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Directe kosten

Hulpkostenplaats

Kostensoorten

Kosten per hoofdkostenplaats

Indirecte kosten

Zelfstandige kostenplaats

Afbeelding 10  De kostenverdeelstaat bij homogene massaproductie



Een voorbeeld van een kostenverdeelstaat bij een bedrijf met een homogeen massaproduct:

Productiebedrijf ‘One Product’ produceert uitsluitend product X, in massa. 

In jaar n worden 1.000 eenheden van product X gefabriceerd. 

Bij ‘One Product’ worden de volgende kostenplaatsen onderscheiden:

In jaar n zijn de volgende kosten gemaakt:

Ten behoeve van de verdeling van kosten worden de volgende gegevens verkregen:

De verdeling van de oppervlakte is als volgt: 
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Hulpkostenplaats Huisvesting; Algemeen Beheer

Zelfstandige kostenplaats Administratie

Hoofdkostenplaatsen Productie; Verkoop

€

Loonkosten administratief personeel 10.000

Loonkosten productiepersoneel 25.000

Loonkosten verkooppersoneel 15.000

Afschrijvingskosten machines 10.000

Kosten huisvesting 

(huur, onderhoud, afschrijving gebouwen) 20.000

—————

Totale kosten 80.000

Administratie 50 m2

Productie 400 m2

Verkoop 50 m2

—————

Totale oppervlakte 500 m2

Tabel 2  Kostenplaatsen bij ‘One Product’

Tabel 3  Kosten bij ‘One Product’

Tabel 4  Oppervlakteverdeling bij ‘One Product’



De tijdsverdeling van Administratie ten behoeve van de zelfstandige en hoofdkosten-

plaatsen is als volgt:

Met behulp van de gegevens kan de volgende kostenverdeelstaat worden opgesteld:

De kostprijs per eenheid product X bedraagt nu:

Bij de verdeling dienen de volgende opmerkingen te worden gemaakt:

1 De verdeling van de huisvestingskosten geschiedt naar rato van het aantal vierkante

meters die een afdeling gebruikt.
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(bedragen in €) Huisvesting Admini- Algemeen Productie Verkoop

stratie Beheer

Loonkosten 10.000 25.000 15.000

Afschrijving machines 10.000

Huisvestingskosten 20.000

Verdeling huisvestings-

kosten -/- 20.000 2.000 16.000 2.000

Verdeling administratie-

kosten -/- 12.000 2.400 4.800 4.800

Verdeling algemene 

beheerskosten -/- 2.400 1.200 1.200

Totale kosten 57.000 23.000

Product X

€

Productie 57 (57.000/1.000)

Verkoop 23 (23.000/1.000)

––––––

Kostprijs per stuk 80

Ten behoeve van Productie 40%

Ten behoeve van Verkoop 40%

Ten behoeve van Algemeen Beheer 20%

Tabel 5  Tijdsverdeling Administratie

Tabel 6  Kostenverdeling bij  ‘One Product’

Tabel 7  Kostprijs product X



2 De kosten van Administratie worden verdeeld op basis van de tijdsbesteding ten

behoeve van een afdeling. Dit sluit aan op ons streven om, waar mogelijk, meer ver-

fijnde verdeelsleutels te hanteren.

3 De kosten van Algemeen Beheer worden gelijkelijk verdeeld over de hoofdkosten-

plaatsen.

4 Het onderscheid tussen de directe en indirecte kosten wordt bij de verdeling van kos-

ten niet genoemd. Toch is dit onderscheid wel degelijk meegenomen. De loonkos-

ten van het productie- en verkooppersoneel zijn (voornamelijk) direct. Deze worden

zonder verdere bewerking ingedeeld bij de betreffende hoofdkostenplaats.

5 Een voorbeeld van indirecte kosten welke rechtstreeks naar de hoofdkostenplaatsen

kunnen worden toegewezen, betreft de afschrijvingskosten machines.

Dat de nacalculatorische kostprijs per product X € 80,- per stuk is, had eenvoudigweg

kunnen worden berekend via het delen van de totale kosten door het aantal producten 

(€ 80.000/1.000). Door de kostenverdeelstaat is echter de kostprijsopbouw inzichtelijk

gemaakt, met name de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de productiefactoren

verkoop en productie.

3.5.3.2 Kostenverdeelstaat voor bedrijven met heterogene massaproductie
Voor deze groep dient op het basismodel een aantal aanpassingen te worden aangebracht.

Bij de te onderscheiden kostenplaatsen dienen de productieactiviteiten nader te worden

onderverdeeld naar onderkende volume-, batch- en productafhankelijke kostenplaatsen.

Het is daarbij noodzakelijk dat het productieproces goed in kaart wordt gebracht, alvorens

deze indeling wordt gemaakt. Volume- en batchafhankelijke kostenplaatsen zijn door-

gaans door middel van een analyse van bijvoorbeeld een schematische weergave van het

proces te identificeren. Onderkenning van de activiteiten binnen een productieproces

die productafhankelijk zijn, vergt dikwijls meer onderzoek. De productiekennis van het

bedrijf zelf is hiertoe de meest geijkte informatiebron.

Nadat de kostenplaatsen zijn vastgesteld, verloopt verdeling van kostensoorten over de

kostenplaatsen overeenkomstig het basismodel. Hierbij zal blijken of voldoende onder-

scheid wordt gemaakt tussen de diverse activiteiten binnen het productieproces. Duidelijk

moet bijvoorbeeld zijn welk deel van de personeelskosten en welk deel van de afschrij-

vingskosten aan een bepaalde activiteit dient te worden toegerekend.

Nadat de kostensoorten zijn verdeeld resulteert een kostenbedrag per hoofdkostenplaats.

De kostenbedragen per hoofdkostenplaats worden vervolgens verdeeld over de product-

groepen op basis van de meest logische verdeelsleutels. Wat de onderscheiden productie-

activiteiten betreft moge het duidelijk zijn dat de volumeafhankelijke activiteiten op basis

van het volume per productgroep worden verdeeld, de batchafhankelijke activiteiten op

basis van het aantal batches per productgroep en de productafhankelijke activiteiten op

basis van de eenheden die de productafhankelijkheid weergeven.
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Overigens kan het voorkomen dat andere kosten dan uitsluitend productiekosten batch-

en/of productafhankelijk zijn. Kosten kunnen bijvoorbeeld afhankelijk zijn van het aantal

verkooporders in plaats van het aantal verkochte eenheden. Of het noodzakelijk is ook

hierbij een verdere indeling te maken, dient per geval te worden beoordeeld. De voorkeur

gaat ernaar uit om alleen een nadere verdeling naar afhankelijkheid te maken als het gaat

om kostenposten met een relatief groot belang.

De kostenverdeelstaat voor bedrijven met heterogene massaproductie is schematisch

weergegeven in afbeelding 11.

Een voorbeeld van een kostenverdeelstaat bij een bedrijf met een heterogeen massaproduct:

Productiebedrijf ‘Two Products’ produceert de heterogene massaproducten X en Y. 

In jaar n worden 400 producten X en 600 producten Y gefabriceerd. ‘Two Products’

heeft de volgende kostenplaatsen:
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Hulpkostenplaats Huisvesting; Algemeen Beheer

Zelfstandige kostenplaats Administratie

Hoofdkostenplaatsen Productie; Productievoorbereiding; Verkoop



Directe kosten

Productafhankelijke kosten

Hulpkostenplaats

Kostensoorten

Kosten per hoofdkostenplaats

Kosten per productgroep

Indirecte kosten

Zelfstandige kostenplaats

Batchafhankelijke kosten


Volumeafhankelijke kosten

Afbeelding 11  De kostenverdeelstaat bij heterogene massaproductie

Tabel 8  Kostenplaatsen bij ‘Two Products’



De afdeling productie kent twee subactiviteiten: de voorbereiding, waar de te produce-

ren series worden voorbereid, én de daadwerkelijke productie. De afdeling productie

wordt daarom in twee hoofdkostenplaatsen gesplitst, te weten: Productie en Productie-

voorbereiding.

In jaar n zijn de volgende kosten gemaakt:

Ten behoeve van de verdeling van kosten worden de volgende gegevens verkregen:

De verdeling van de oppervlakte is als volgt: 

De tijdsverdeling van Administratie ten behoeve van de overige kostenplaatsen is als volgt:
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€

Loonkosten administratief personeel 10.000

Loonkosten voorbereidend productiepersoneel 10.000

Loonkosten productiepersoneel 15.000

Loonkosten verkooppersoneel 15.000

Afschrijvingskosten machines 10.000

Kosten huisvesting 

(huur, onderhoud, afschrijving gebouwen) 20.000

—————

Totale kosten 80.000

Administratie 50 m2

Productievoorbereiding 50 m2

Productie 350 m2

Verkoop 50 m2

—————

Totale oppervlakte 500 m2

ten behoeve van Productievoorbereiding 10%

ten behoeve van Productie 30%

ten behoeve van Verkoop 40%

ten behoeve van Algemeen Beheer 20%

Tabel 9  Kosten bij ‘Two Products’

Tabel 10  Oppervlakteverdeling bij ‘Two Products’

Tabel 11  Tijdsverdeling Administratie



Het aantal werkelijke uren dat Productie en Productievoorbereiding in jaar n met betrek-

king tot de producten X en Y hebben besteed, is als volgt:

Verkoop besteedt evenveel tijd aan een eenheid product X als aan een eenheid product Y.

Met behulp van de gegevens kan de volgende kostenverdeelstaat worden opgesteld:
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(bedragen in €) Huis- Admini- Algemeen Productie- Productie Verkoop

vesting stratie Beheer voorbereiding

Loonkosten 10.000 10.000 15.000 15.000

Afschrijving 

machines 10.000

Huisvestings-

kosten 20.000

Verdeling

huisvestingskosten -/-20.000 2.000 2.000 14.000 2.000

Verdeling admini-

stratiekosten -/-12.000 2.400 1.200 3.600 4.800

Verdeling algemene 

beheerskosten -/- 2.400 300 900 1.200

Totale kosten 13.500 43.500 23.000

Product X Product Y Totaal

(400 eenheden) (600 eenheden)

Productievoorbereiding 20% 80% 100%

Productie 30% 70% 100%

Tabel 12  Tijdsbesteding Productie en Productievoorbereiding

Tabel 13  Kostenverdeling bij ‘Two Products’



De kostprijs per eenheid product X en per eenheid product Y bedraagt nu:

Bij de verdeling moeten de volgende opmerkingen worden gemaakt.

[1] De verdeling van de huisvestingskosten geschiedt naar rato van het aantal vierkante

meters.

[2] De kosten van Algemeen Beheer worden nader verdeeld over de hoofdkostenplaatsen

naar rato van het aandeel administratiekosten dat geldt voor deze kostenplaatsen.

Hiervoor is in dit voorbeeld gekozen omdat de kosten van Algemeen Beheer uitslui-

tend worden veroorzaakt door de kostenplaats Administratie. Welke verdeelsleutel

voor Algemeen Beheer wordt gekozen, dient per geval te worden bepaald. De bereke-

ning is als volgt:

De toerekening van de kosten van Algemeen Beheer aan de kostenplaats

Productievoorbereiding vindt als volgt plaats:

(1.200/9.600) x € 2.400 = € 300

Op overeenkomstige wijze worden de kosten van Algemeen Beheer verdeeld over de

overige hoofdkostenplaatsen.

Product X Product Y

€ €

Productievoorbereiding 2.700 (20% x 13.500) 10.800 (80% x 13.500)

Productie 13.050 (30% x 43.500) 30.450 (70% x 43.500)

Verkoop 9.200 (400/1.000 x 23.000) 13.800 (600/1.000 x 23.000)

Totaal toegerekende kosten 24.950 55.050

Kostprijs per eenheid 62,38 (24.950/400) 91,75 (55.050/600)
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€

Productievoorbereiding 1.200 (10% x 12.000)

Productie 3.600 (30% x 12.000)

Verkoop 4.800 (40% x 12.000)

Algemene Beheer 2.400 (20% x 12.000)

————

Totaal kosten Administratie 12.000

Tabel 14  Kostprijs product X en product Y

Tabel 15  Berekening totale kosten Administratie



Behalve dat het mogelijk wordt door de opgestelde kostenverdeelstaat inzicht te krijgen in

de kostprijsopbouw, wordt het nu ook mogelijk om de veroorzakers van kosten binnen

het bedrijf te analyseren. De gegevens kunnen worden gebruikt om gevoeligheidsanalyses

toe te passen, bijvoorbeeld door toetsing van de toe- en/of afname van kosten bij de toe-

name van de productie van X en/of Y. Daarnaast wordt het ook mogelijk om met behulp

van de kostenverdeelstaat de winstbijdrage per product te berekenen.

3.5.3.3 Kostenverdeelstaat voor bedrijven met stukproductie
Bij bedrijven met stukproductie is het strategisch gezien weinig relevant om de kostprijs

per product te berekenen. Immers elke geproduceerde eenheid is uniek en individuele

vergelijkingen van de kostprijs van verschillende producten zijn weinigzeggend. Bij stuk-

productie zijn echter wel standaardbewerkingen te onderkennen die bij de productie van

elk individueel product terugkomen.

Het berekenen van een kostprijs per standaardbewerking is dan relevant voor de strategi-

sche kostenanalyse. Het basismodel wordt hiertoe als volgt aangepast: de zelfstandige en

hoofdkostenplaatsen worden vervangen door standaardbewerkingen. De kostensoorten

worden verdeeld over de hulpkostenplaatsen en de standaardbewerkingen. Conform het

basismodel worden de kosten van hulpkostenplaatsen verder toegerekend aan de stan-

daardbewerkingen. Door het totaal van de aan de standaardbewerkingen toegerekende

kosten te delen door het aantal standaardbewerkingen ontstaat een tarief per activiteit. Op

strategisch niveau kan de aldus opgestelde kostenverdeelstaat worden gebruikt voor de

berekening van de bijdrage per productgroep. Daarnaast kan hij worden gebruikt voor

elasticiteitsanalyse, bijvoorbeeld als meer gebruik wordt gemaakt van een bepaalde acti-

viteit. Op operationeel niveau kunnen op basis van de berekende kostprijzen van stan-

daardbewerkingen voorcalculaties worden gemaakt.

Ook bij stukproductie kan in bepaalde gevallen een indeling van producten in product-

groepen worden gemaakt. De kostenverdeelstaat voor bedrijven met stukproductie is

schematisch weergegeven in afbeelding 12.
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Een voorbeeld van een kostenverdeelstaat bij een bedrijf met stukproductie:

Productiebedrijf ‘Unique Products’ produceert unieke stukproducten. ‘Unique Products’

heeft de volgende kostenplaatsen:

De afdeling productie voert aan elk product twee bewerkingen uit: lassen en monteren.
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Directe kosten

Hulpkostenplaats

Kostensoorten

Kosten per activiteit/bewerking


Kosten per product

Indirecte kosten

Zelfstandige kostenplaats



Grondstofkosten/
Werk derden



Afbeelding 12  De kostenverdeelstaat bij stukproductie

Hulpkostenplaats Huisvesting; Algemeen Beheer

Zelfstandige kostenplaats Administratie

Hoofdkostenplaatsen Productie; Verkoop

Tabel 16  Kostenplaatsen bij ‘Unique Products’



In jaar n zijn de volgende kosten gemaakt:

Ten behoeve van de verdeling van kosten zijn de volgende gegevens bekend:

De verdeling van de oppervlakte is als volgt: 

De tijdsverdeling van Administratie ten behoeve van de hoofdkostenplaatsen is als volgt:

De administratie kan niet aangeven welk deel van de tijd van de aan Productie bestede tijd

aan lassen of assembleren dient te worden toegerekend.
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Administratie 50 m2

Lassen 50 m2

Monteren 350 m2

Verkoop 50 m2

————

Totale oppervlakte 500 m2

ten behoeve van Productie 40%

ten behoeve van Verkoop 40%

ten behoeve van Algemene Beheer 20%

€

Loonkosten administratief personeel 10.000

Loonkosten lassers 10.000

Loonkosten monteerders 15.000

Loonkosten verkooppersoneel 15.000

Afschrijvingskosten lasapparatuur 5.000

Afschrijvingskosten montageapparatuur 5.000

Kosten huisvesting 20.000

(huur, onderhoud, afschrijving gebouwen)

————

Totale kosten 80.000

Tabel 17  Kosten bij ‘Unique Products’

Tabel 18  Oppervlakteverdeling bij ‘Unique Products’

Tabel 19  Tijdsverdeling Administratie



De verdeling van het aantal werkelijke uren van Productie in jaar n, ziet er als volgt uit:

Met behulp van de gegevens kan de volgende kostenverdeelstaat worden opgesteld:

Opslagpercentage verkoopkosten, uitgedrukt in een percentage van de overige 

kosten: 40,3% (23.000 / (13.500+43.500) x 100%)

Stel dat door ‘Unique Products’ de producten X en Y zijn vervaardigd. Van deze twee

producten zijn de volgende gegevens bekend:
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(bedragen in €) Huisvesting Administratie Algemeen Lassen Montage Verkoop
Beheer

Loonkosten 10.000 10.000 15.000 15.000
Afschrijving 
machines 5.000 5.000

Huisvestings-
kosten 20.000

Verdeling huis-
vestingskosten -/-20.000 2.000 2.000 14.000 2.000

Verdeling admini-
stratiekosten -/-12.000 2.400 960 3.840 4.800

Verdeling algemene 
beheerskosten -/- 2.400 240 960 1.200

Totale kosten 13.500 43.500 23.000

Aantal uren 100 400

Uurtarief 135,00 108,75

Lassen 100 uur
Montage 400 uur

————
Totaal 500 uur

Lassen Monteren

Product X 40 uur 100 uur
Product Y 60 uur 300 uur

Tabel 20  Tijdsverdeling Productie

Tabel 21  Kostenverdeling bij ‘Unique Products’

Tabel 22  Tijdsverdeling bewerkingen



De kostprijs van de producten X en Y bedraagt dan respectievelijk:

Product X: [(40 x  € 135,-) + (100 x  € 108,75)] x  1,403 = € 22.834

Product Y: [(60 x  € 135,-) + (300 x  € 108,75)] x  1,403 = € 57.137

Bij de verdeling dienen de volgende opmerkingen te worden gemaakt:

[1] Naar rato van de tijdsbesteding van de kostenplaats administratie wordt € 4.800 (40% x 

€ 12.000) toegewezen aan Productie. In de kostenverdeelstaat is Productie echter

nader onderverdeeld in Lassen en Monteren, zodat uiteindelijk een kostprijs per stan-

daardbewerking wordt verkregen. Nu ontstaat een probleem indien de administratie

niet kan aangeven hoe de aan Productie bestede tijd dient te worden onderverdeeld.

Een min of meer arbitraire verdeelsleutel is hiervoor dan noodzakelijk. In het voor-

beeld is gekozen voor een verdeling op basis van het aantal uren, omdat het aanneme-

lijk is dat naarmate een activiteit meer tijd vergt, de administratie meer kosten moet

maken om de gegevens hiervan te registreren. Derhalve krijgt lassen (100 uur/500

uur) x € 4.800 = € 960 toegewezen, en monteren (400/500) x € 4.800 = € 3.840.

[2] De kosten van Algemeen Beheer worden, overeenkomstig de berekeningswijze bij

‘Een voorbeeld van een kostenverdeelstaat bij een bedrijf met heterogene massapro-

ductie, verdeeld naar rato van het aandeel in de administratiekosten van een

hoofdkostenplaats’. Lassen krijgt op deze wijze (960/9.600) x € 2.400 = € 240 toege-

wezen, Monteren (3.840/9.600) x € 2.400 = € 960 en Verkoop (4.800 x 9.600) 

x € 2.400 = € 1.200

[3] Het is mogelijk dat binnen de activiteiten onderscheid kan worden gemaakt naar

volume-, batch- en/of productafhankelijkheid. Hiervan is in het voorbeeld afgezien ten

behoeve van de overzichtelijkheid.

[4] Het toerekenen van verkoopkosten naar bewerkingen is vrijwel onmogelijk omdat

het in dit voorbeeld handelt om unieke producten. De verkoopkosten worden dan ook

uitgedrukt in een percentage van de overige kosten. Indien de kostenverdeelstaat voor-

calculatorisch wordt gebruikt kan van dit opslagpercentage gebruik worden gemaakt.

[5] In dit voorbeeld is sprake van unieke producten die onderling moeilijk vergelijkbaar

zijn. In de praktijk is het echter vaak zo dat bepaalde productgroepen zijn te onder-

scheiden. De verkoopkosten zijn dan vaak toe te rekenen aan bepaalde productgroe-

pen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de verkoopstaf bestaat uit vertegenwoordi-

gers die zich uitsluitend met bepaalde productgroepen bezighouden. In dat geval is

het wel mogelijk een winstbijdrage per productgroep te berekenen.

De opgestelde kostenverdeelstaat voor stukproductie heeft voornamelijk tot doel voorcal-

culaties te maken. Het analyseren van de gegevens uit het verleden levert immers nauwe-
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lijks zinvolle informatie op omdat in de toekomst waarschijnlijk geen vergelijkbare pro-

ducten zullen worden gemaakt. Wel kan worden beschouwd hoe het bedrijf ‘scoort’ met

zijn tarieven ten opzichte van andere bedrijven. Voorwaarde is dan wel dat van bedrij-

ven waarmee wordt vergeleken, de kosten op identieke wijze aan de activiteiten worden

toegerekend. Met behulp van de tarieven kunnen toekomstige beslissingen worden door-

gerekend en/of ‘if-then’-analyses worden gemaakt voor de analyse van strategische opties.

3.5.3.4 Kostenverdeelstaat handelsonderneming
Het resultaat dat wordt behaald op de doorverkoop van ingekochte producten staat bij

handelsbedrijven centraal. De kostenverdeelstaat dient derhalve inzicht te verschaffen in

de winstgevendheid per productgroep. Daarbij kan het noodzakelijk zijn de kosten die het

handelsbedrijf maakt, te verdelen op basis van volume-, batch- en/of productafhankelijk-

heid. Als een handelsbedrijf bijvoorbeeld twee producten verkoopt waarvan het ene in

grote hoeveelheden wordt verkocht en het andere in kleine hoeveelheden, dan is het beter

de verkoopkosten die hiermee gepaard gaan te verdelen op basis van de batchafhankelijke

variabele ‘gemiddelde verkoopordergrootte’. De schematische weergave van de kostenver-

deelstaat is identiek aan die van de heterogene massaproductie. De opmerkingen die

hierbij zijn gemaakt, gelden onverlet ook voor handelsondernemingen. 

3.5.3.5 Het gebruik van de kostprijsberekeningen binnen het MKS
In de voorgaande subparagrafen is voor enkele typologieën onderneming een model bespro-

ken op basis waarvan kosten aan producten kunnen worden toegerekend. Deze toerekening

kan op twee wijzen plaatsvinden: op basis van werkelijke gegevens uit het verleden en op basis

van voor de toekomst begrote gegevens. De wijze/wijzen waarop wordt toegerekend,

hangt/hangen af van de doelstelling die met de toerekening wordt beoogd.

De voorgaande berekeningen kunnen binnen het MKS zowel voor- als nacalculatorisch

worden toegepast. Nacalculatorische toepassing kan dienen om de winstbijdrage van pro-

ductgroepen in het verleden te bepalen. Het voordeel hiervan is dat men zeker weet dat

het totaal van de toegerekende kosten juist is. Daarnaast kan binnen het model voorcalcu-

latorisch worden gewerkt. In dat geval worden niet historische kosten maar begrote kos-

ten voor de toekomst als input voor de kostentoerekening gebruikt. Op basis hiervan

kunnen, bij het doorrekenen van strategische opties zogenaamde elasticiteitsanalyses

worden gemaakt. Hiermee kan men antwoord vinden op vragen over verschuiving van

kosten indien er specialisatie naar één productgroep plaatsvindt. Ook assortimentsbeslis-

singen kunnen worden beoordeeld aan de hand van de kostenverdeelstaat. Daarnaast

kunnen de financiële consequenties van een gekozen strategische optie worden bepaald.

De bovengenoemde modellen zijn standaardmodellen. In de casestudie wordt de toepas-

sing van het model voor heterogene massaproductie bij een mengvoederfabriek geïllu-

streerd. Daarnaast wordt de toepassing van het model voor bedrijven met stukproductie

bij een machinefabriek geïllustreerd. De keuze van het model van kostprijsbepaling is een

direct gevolg van de aard van het productieproces bij de bedrijven die in de casestudies

zijn opgenomen.
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3.6 Het bepalen van een strategie
Bij het bepalen van een strategie willen wij aan de bestaande modellen twee elementen

toevoegen. Dit zijn:

1 het gebruikmaken van scenario’s

2 het toevoegen van een methodiek om een keuze uit de mogelijke strategische opties te

maken.

Deze twee elementen worden in de volgende subparagrafen achtereenvolgens besproken.

3.6.1 Het gebruikmaken van scenario’s
Nadat de externe analyse en de sterkte/zwakte analyse zijn uitgevoerd, zal de ondernemer

komen tot strategische keuzen. Het maken van strategische keuzen vindt niet simpel-

weg plaats door op de verzamelde informatie een formule toe te passen die vervolgens als

uitkomst een te voeren strategie aangeeft. In overeenstemming met de ondernemers-

school hechten wij grote waarde aan de intuïtie, het oordeelsvermogen, de wijsheid, de

ervaring en het inzicht van de personen die zijn betrokken bij de strategische planning.

De hiervoor beschreven informatie zal met gebruikmaking van deze persoonlijkheidsei-

genschappen dienen te worden geëvalueerd en gewaardeerd. Dit is wat wij bij het maken

van strategische keuzen een ‘kritische beschouwing’ zullen noemen.

Behalve deze kwalitatieve beoordeling van de verkregen informatie zijn er nog twee

andere factoren die van belang zijn bij het maken van strategische keuzen. In de eerste

plaats is dat de kwantitatieve analyse, zoals een kostprijsanalyse (paragraaf 3.5.3). Aan de

hand hiervan kunnen de financiële consequenties van de strategische opties worden door-

gerekend.

In de tweede plaats zijn dat scenario’s. Een scenario is een intern consistent idee over de

toekomst. Scenario’s worden meestal gebruikt als er grote onzekerheid heerst over toe-

komstige gebeurtenissen. Porter (1996:447) ziet scenario’s als hulpmiddel om de toe-

komstige structuur van de bedrijfstak te voorspellen. Als belangrijke voordelen van het

maken van dergelijke bedrijfstakscenario’s, noemt hij:

1 fixatie van het bedrijf op op één punt gerichte voorspellingen over de toekomst, wor-

den uit de weg gegaan;

2 scenario’s moedigen aan om impliciete veronderstellingen expliciet te maken;

3 scenario’s moedigen aan om ruimer te denken dan de conventionele kennis toelaat.

Van der Heijden (1996) voegt daar nog een tweetal voordelen aan toe:

1 scenario’s stellen in staat om in te zien dat ontwikkelingen voortkomen uit een

bepaald patroon;

2 met betrekking tot mogelijk uit te voeren projecten kan, als ze worden beoordeeld

tegen de achtergrond van scenario’s, uitsluitsel worden gegeven of ze al dan niet door-

gang moeten krijgen.
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Door meerdere scenario’s op te stellen kan een bedrijf op een systematische manier de

mogelijke consequenties van onzekerheid betreffende zijn keuze van strategieën onder-

zoeken. Van oudsher hebben scenario’s meestal betrekking op macro-economische en

politieke factoren. Deze zijn te globaal om een wezenlijk onderdeel uit te kunnen maken

van strategische planning. Onzekerheden zoals technologische veranderingen en con-

currentiegedrag zijn hier niet in opgenomen. Bedrijfstakscenario’s daarentegen geven

een bedrijf de mogelijkheid om onzekerheid te vertalen in de strategische implicaties

voor een bepaalde bedrijfstak. Toch kan het van belang zijn om, voordat met het maken

van bedrijfstakscenario’s wordt begonnen, kennis te nemen van macroscenario’s.

Macroscenario’s kunnen namelijk inzicht verschaffen in de oorzaken waarom bepaalde

ontwikkelingen in de bedrijfstak plaatsvinden.

Hoewel het werken met scenario’s veel voordelen kan bieden, blijkt in de praktijk dat het

voor veel ondernemers moeilijk is om te denken in scenario’s, zeker indien het scenario’s

betreft die niet realistisch zijn (ondanks het feit dat ook deze van grote waarde kunnen

zijn). Hiervoor is een aantal redenen denkbaar:

1 Weick (1969) onderzocht de besluitvorming in groepen en vond dat zelden of nooit

verschillende alternatieven worden overwogen om tot een beslissing te komen.

Alternatieven worden dikwijls òf direct geaccepteerd òf direct verworpen. Indien een

dergelijke houding gewoonte is geworden, maakt dit het denken in termen van

scenario’s moeilijk.

2 Ondernemers plegen te beschikken over een ‘praktische instelling’. Het overwegen

van meerdere scenario’s terwijl men op voorhand zeker weet dat maximaal één ervan

realiteit zal worden, wordt niet als doelmatig gezien.

3 Niet elke ondernemer beschikt over het abstractievermogen dat vereist is om meer-

dere scenario’s tegelijk in ogenschouw te kunnen nemen.

De voordelen van het werken met scenario’s zijn echter zodanig, dat het werken met

scenario’s in het MKS niet mag worden weggelaten.

Met het werken met scenario’s binnen het MKS worden de volgende doelen beoogd:

1 Het kunnen vergelijken van alternatieven en de consequentie van interne en/of

externe gebeurtenissen voor deze alternatieven.

2 Het zien van de samenhang tussen oorzaak en gevolg binnen bepaalde onderne-

mingsgebieden en tussen ondernemingsgebieden onderling.

3 Het verkrijgen van inzicht in kwetsbaarheden en in risico’s die de onderneming loopt.

4 Het op voorhand inzicht verkrijgen in de mogelijkheden tot bijsturen, indien ver-

wachtingen niet uitkomen en/of indien er zich een onverwachte situatie voordoet.

Extra aandacht bij de begeleiding van de ondernemer is hier echter op zijn plaats.
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3.6.2 De keuze van een strategische optie
Om een definitieve keuze uit de opties te kunnen maken, zal een kritische beoordeling

van elke mogelijke strategische optie plaatsvinden. Hierbij staan drie middelen ter

beschikking. Deze worden achtereenvolgens besproken.

[1] Een kwalitatieve analyse in de vorm van een kritische beschouwing. Dit houdt in dat

de leden van het management op basis van ervaring, kennis en kunde proberen moge-

lijke voor- en nadelen van elke stragische optie te inventariseren. De kritische beschou-

wing is van belang, omdat hierbij ‘zachte factoren’ in het proces van stategische plan-

ning kunnen worden ingebracht.

[2] Een kwantitatieve analyse van elke strategische optie. Bij het opstellen van een kwan-

titatieve analyse per optie kan de in dit hoofdstuk besproken strategische kostprijsana-

lyse van grote waarde zijn. Deze biedt namelijk de mogelijkheid om ‘if-then’-analyses

uit te voeren.

[3] Het beoordelen van de strategische opties tegen de achtergrond van enkele scenario’s.

Dit dient om te bepalen wat het resultaat voor de onderneming van een bepaalde stra-

tegische optie zal zijn indien een bepaald scenario zich voordoet. Met resultaat wordt

hierbij niet uitsluitend financieel resultaat bedoeld. Ook factoren als concurrentiepo-

sitie, continuïteit en risico spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van een optie

bij een bepaald scenario.

Niet altijd zal worden gekozen voor de optie met de hoogste (berekende) verwachte uit-

komst. Hiervoor zijn twee redenen aan te geven. In de eerste plaats (Hogarth, 1980:57)

moet, zelfs al zijn zowel de verwachte waarden van gebeurtenissen en de waarde van uit-

komsten precies bekend, een keuze worden gemaakt voor een beslissingsmodel op basis

waarvan de conclusies worden getrokken. Hogarth noemt de volgende modellen: line-

air, conjunctief, disjunctief, lexicografisch en elimination-by-aspects. Een voorbeeld kan

dit illustreren. Stel er worden twee scenario’s gemaakt voor de economische groei, een

voor een hoge groei (S
H

) en een voor een lage groei (S
L
). De kans op elk van beide wordt

ingeschat op 50%. Bij strategische optie 1 is bij S
H

de verwachte uitkomst van het resultaat

€ 200.000 per jaar, en is bij S
L

de verwachte uitkomst van het resultaat € 50.000 per

jaar. Bij strategische optie 2 is zowel bij S
H

als bij S
L

het verwachte resultaat € 110.000 per

jaar. Maakt men nu gebruik van het lineaire model van besluitvorming, dan wordt optie 1

gekozen: hierbij is immers het verwachte resultaat het hoogste. Bij optie 1 bedraagt het

verwachte resultaat (E
w
): 0,5 x € 200.000 + 0,5 x € 50.000 = € 125.000. Bij optie 2 is dit:

0,5 x € 110.000 + 0,5 x € 110.000 = € 110.000. Bij gebruikmaking van het conjunctieve

beslissingsmodel kan de keuze echter anders worden. Het conjunctieve model is niet

compensatorisch. Stel dat het management vindt dat het verwachte resultaat in geen

geval beneden de € 75.000 mag dalen. In die situatie valt optie 1 dus af en wordt voor optie

2 gekozen. Dit is een conjunctieve keuze, terwijl in het eerste geval een beslissing op

basis van een lineaire berekening werd gemaakt. De risicohouding van de beslisser

bepaalt mede welk model wordt gehanteerd om tot een beslissing te komen.
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De tweede reden waarom niet altijd voor de optie met het hoogste resultaat wordt gekozen

is misschien nog belangrijker dan de eerste. Mintzberg (1994a:212) stelt dat strategische

planning (waarvan het maken van een keuze uit de strategische opties een onderdeel is)

niet kan worden geprogrammeerd. Zij die dat wel doen, hebben volgens hem de bood-

schap van Taylor verkeerd begrepen. Taylor programmeerde namelijk alleen processen

waarvan de werking grondig werd begrepen, en dat is bij strategische besluitvorming

niet het geval. Hier spelen begrippen als ‘tacit knowledge’ (impliciete kennis), intuïtie

en ‘zachte’ factoren een belangrijke rol. Deze moeten worden verbonden met hetgeen in

de diagnose naar voren is gekomen. Het leggen van deze verbindingen laat zich niet van-

gen in een omschreven programma met betrekking tot hoe dat zou moeten gebeuren.

Deze fase van het proces van ondernemingsplanning, de strategische keuzen, vraagt om

een holistische kijk op de onderneming en haar omgeving. Kwaliteiten van het manage-

mentteam als creativiteit, intuïtie, fingerspitzengefühl en abstractievermogen zijn daarbij

belangrijk. De keuze die op basis van deze kwaliteiten totstandkomt kan een andere zijn

dan de keuze die op basis van analyse en berekening totstandkomt. Bij analyse en bereke-

ning kan immers nooit worden voorkomen dat een grote hoeveelheid ‘tacit knowledge’

wordt weggesneden. De adviseur heeft in deze fase als taak de impliciet aanwezige kennis

zoveel mogelijk expliciet te maken, ten einde deze kennis aan de leden van het team ken-

baar te maken en te kunnen toetsen aan de inzichten van anderen.

3.7 Slotopmerkingen
In dit hoofdstuk zijn de externe analyse, de sterkte/zwakte analyse, de analyse van de

winstbijdrage van productgroepen en het bepalen van een strategie aan bod geweest. De

externe analyse voor het MKS bestaat uit de volgende drie deelanalyses: analyse van de

afzetmarkt, de concurrentie en de overige externe ontwikkelingen. Bij de analyse van de

afzetmarkt dienen de kritische succesfactoren (KSF’en) op de markt in kaart te worden

gebracht.

De sterkte/zwakte analyse bevat twee elementen. Enerzijds is dat de conventionele

sterkte/zwakte analyse, zoals deze op diverse plaatsen in de literatuur wordt beschreven.

Conform de waardeketen van Porter maken wij hierbij onderscheid tussen een analyse

van de primaire activiteiten en die van de ondersteunende activiteiten. Een nadere uitwer-

king van deze analyses laten wij over aan de adviseur die het MKS toepast. Anderzijds

vormt de bedrijfsvergelijking een onderdeel van de sterkte/zwakte analyse. Dit is één van

de belangrijkste elementen van het MKS. De bedrijfsvergelijking brengt met zich mee dat

het MKS niet op elk willekeurig bedrijf kan worden toegepast, maar dat toepassing uitslui-

tend mogelijk is nadat een gedetailleerde bestudering van een aantal bedrijven in de bran-

che heeft plaatsgevonden. Uit dit sterkte/zwakte onderzoek dienen de distinctive compe-

titive factors (DCF’en) van een onderneming naar voren te komen. Zowel de KSF’en als

de DCF’en zijn relevant, zowel bij de bepaling van de te volgen strategie als bij het bepalen

van de interne informatiebehoefte.
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De bedrijfsvergelijking geeft inzicht in de relatieve kostenpositie van een bedrijf. Om

verandering in de relatieve kosten te kunnen bewerkstelligen, is voor een individueel

bedrijf echter een nadere kostprijsanalyse noodzakelijk. Hiervoor hebben wij in para-

graaf 3.5.3 basismodellen ontwikkeld voor de analyse van kostprijzen in bedrijven met

massaproductie (homogeen en heterogeen), bedrijven met stukproductie en voor han-

delsondernemingen. In paragraaf 3.6 beschreven wij de toepassing van scenario’s bij het

bepalen van de te volgen strategie.

In het volgende hoofdstuk zal de operationele component van het MKS aan de orde

komen. Vastgesteld zal worden op welke wijze de infomatievoorziening kan worden opge-

steld om de gekozen strategie te kwantificeren en te normeren. Vervolgens zal een sys-

teem worden ontwikkeld om de werkelijke resultaten aan de gestelde normen te toetsen.
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4.1 Inleiding
Aan de hand van het MKS dient financiële en niet-financiële informatie te kunnen wor-

den verstrekt die erop is gericht beslissingen op strategisch en op operationeel niveau te

integreren. Gezien de specifieke kenmerken van het MKB-bedrijf, worden aan de interne

informatievoorziening voor deze doelgroep specifieke eisen gesteld.

In dit hoofdstuk ontwikkelen wij een systeem van interne informatievoorziening dat

geschikt is om het toe te kunnen passen binnen het MKS. We bespreken enkele

bestaande modellen van informatievoorziening om van daaruit een model af te leiden

dat geschikt is voor toepassing in het MKS. In paragraaf 4.2 bespreken we de eisen die

aan een systeem van interne rapportage dienen te worden gesteld. In paragraaf 4.3 wor-

den twee bestaande modellen van interne informatievoorziening besproken die elemen-

ten bevatten waarvan wij bij de ontwikkeling van het MKS gebruik kunnen maken. In de

daaropvolgende paragraaf beschrijven wij welke elementen van de besproken modellen

kunnen worden toegepast in het MKS. In paragraaf 4.5 ontwikkelen wij op basis van de

voorafgaande paragraaf een systeem van interne informatievoorziening dat geschikt is

voor toepassing binnen het MKS.

4.2 De interne rapportage
Interne informatie zal enerzijds doeltreffend moeten zijn en anderzijds doelmatig. Deze

twee zijn in continue spanning met elkaar. Interne informatie is doeltreffend (De Waal en

Bulthuis, 1993) als deze:

1 een duidelijke relatie heeft met de bedrijfsstrategie;

2 een weergave geeft van het resultaat van kritische bedrijfsfuncties;

3 actiegericht is.

Deze drie randvoorwaarden kunnen elkaar in bepaalde gevallen overlappen. We lichten de

consequenties ervan voor de interne rapportage achtereenvolgens toe.

[1] De relatie met de bedrijfsstrategie

De relatie tussen de interne informatievoorziening en de bedrijfsstrategie komt tot uit-

drukking op de volgende punten: 

1 De bedrijfsstrategie bepaalt gedeeltelijk welke informatie intern dient te worden

gerapporteerd. Dit betreft met name de distinctive competitive factors die een

afgeleide zijn van de uitgezette strategie.

2 De bedrijfsstrategie is een middel om de variabelen waarover wordt gerappor-

teerd, van een norm te voorzien. De meerjarenbegroting vormt de kwantificering

103de operationele component: interne informatievoorziening

4 De operationele component: 
interne informatievoorziening



van de voorgenomen strategie en de daarmee beoogde doelen. Door de gereali-

seerde waarde van de gerapporteerde variabelen af te zetten tegen de begrote

waarde ervan, kunnen norm en werkelijkheid worden vergeleken.

3 De bedrijfsstrategie helpt bij de analyse en interpretatie van de gerapporteerde

gegevens, waardoor kan worden vastgesteld in welke richting bijsturing is

gewenst.

[2] De weergave van het resultaat van kritische bedrijfsfuncties

Om te zijn verzekerd van continuïteit, zal de ondernemer er voortdurend zeker van

moeten zijn dat de bedrijfsfuncties correct worden uitgevoerd. Het belangrijkste daar-

bij zijn die bedrijfsfuncties, die de grootste invloed hebben op het resultaat. Ook de

distinctive competitive factors die bij de uitvoering van de diagnose zijn geanalyseerd,

dienen te worden weergegeven.

[3] De actiegerichtheid van de interne informatievoorziening

Financiële maatstaven zijn dikwijls niet meer dan een gevolg van onderliggende

bedrijfsprocessen. Wil een ondernemer gericht kunnen zijn op het ondernemen van

actie, dan moeten hem enerzijds de gevolgen van deze actie bekend zijn, en anderzijds

moet de noodzaak van het ondernemen van actie bekend zijn. Dit kan worden bereikt

door behalve financiële gegevens over omzet, kosten en resultaat ook (voornamelijk)

niet-financiële gegevens op te nemen over de te beïnvloeden operationele variabelen.

Daarnaast zegt actiegerichtheid ook iets over de frequentie waarmee en het tijdstip

waarop de interne informatievoorziening plaats dient te vinden: informatie die pas

beschikbaar komt ruim nadat de periode waarover wordt gerapporteerd is verstreken,

is per definitie niet actiegericht.

4.3 Modellen van interne informatievoorziening
In deze paragraaf bespreken we twee bestaande modellen van interne informatievoor-

ziening. Dit zijn respectievelijk de Balanced Scorecard en het Systeem Bennink. Het eer-

ste model neemt de strategie van de onderneming als uitgangspunt, om op basis hiervan

te komen tot interne informatievoorziening. Het tweede model is louter operationeel

gericht en bevat geen relatie met de ondernemingsstrategie. Dit model is speciaal ontwik-

keld voor MKB-bedrijven. Door deze twee modellen als uitgangspunt te nemen, hopen we

de voordelen van een MKB-model te kunnen combineren met de voordelen die een model

biedt dat strategie met informatievoorziening combineert.

4.3.1 De Balanced Scorecard
In zijn werken Concurrentiestrategie (1995) en Concurrentievoordeel (1996) verschaft

Porter een breed en diepgaand inzicht in de wijze waarop concurrentiekrachten in diverse

bedrijfstakken functioneren en hoe op basis van dit inzicht een strategie kan worden

geformuleerd. Het aangeven van manieren om de strategieformulering en de rapportage

over resultaten van de gevoerde strategie in te bedden in de interne informatievoorzie-
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ning, valt echter buiten het kader waarbinnen Porter zijn beschrijvingen plaatst. Eén van

de personen die de behoefte aan een inbedding van de strategie in de informatievoorzie-

ning constateerden, was Robert S. Kaplan. Samen met David P. Norton werd na onder-

zoek bij diverse ondernemingen een systeem samengesteld van prestatiemaatstaven

welke een indicatie kunnen geven voor toekomstig succes. Dit leidde uiteindelijk tot de

ontwikkeling door Kaplan en Norton (1992, 1993) van de zogenaamde Balanced

Scorecard (BSC). Dit systeem van interne rapportage is in beginsel bedoeld voor toepas-

sing in grote bedrijven. (Kaplan en Norton spreken voortdurend over begrippen als senior

managers, business units en de chief executive officer, begrippen die in het MKB niet voorko-

men.) De gedachtegang achter het systeem is echter ook voor het MKB relevant.

Uit beschrijvingen van de auteurs van de Balanced Scorecard blijkt dat zij de volgende

drie pretenties hebben met dit instrument (Van Helden en Kamminga, 1995):

1 het leggen van een relatie tussen strategie en informatievoorziening;

2 het verzoenen van twee -op het oog willicht tegenstrijdige- oogmerken, te weten het

werken met een breed scala van prestatiemaatstaven aan de ene kant en het beperken

van het aantal prestatiemaatstaven tot de meest belangrijke;

3 het bezien van een aantal perspectieven (het financiële, interne, klanten- en innovatie-

perspectief) in hun onderlinge samenhang.

Later (Kaplan, 1996:2) wordt het doel van de BSC als volgt omschreven: “The Balanced

Scorecard translates an organisation’s mission and strategy into a comprehensive set of

performance measures that provides the framework for a strategic measurement and

management system”. Aangezien deze performancemaatstaven ‘comprehensive’ (veel-

omvattend/allesomvattend) zijn, kan aan de hand hiervan de performance van de organi-

satie als geheel worden bepaald. Bij de BSC worden de performancemaatstaven in vier

onderling verbonden categorieën ingedeeld. Deze worden door Kaplan en Norton per-

spectieven genoemd. In de volgende paragraaf worden deze perspectieven nader bespro-

ken. Het ‘comprehensive’ zijn van de performancemaatstaven wordt later overigens weer

iets afgezwakt. Op pagina 73 van hetzelfde boek wordt gesteld dat men het aantal presta-

tiemaatstaven beperkt tot de meest belangrijke: “(...) minimises information overload by

limiting the number of performance measures used (...) the handful of measures that

are most critical”. 

De BSC dient oorzaak-gevolgverbanden weer te geven tussen de ‘resultaatmaatstaven’

(outcome measures) en ‘performanceaandrijvers’ (performance drivers) die de resultaten stu-

wen en het traject van strategie beschrijven. Een strategie is hierbij een verzameling hypo-

thesen over oorzaken en gevolgen. Stel dat een onderneming streeft naar een hogere 

loyaliteit van de klanten en dat ze veronderstelt deze te kunnen bereiken door tijdige

levering, dan worden tijdige levering (oorzaak) èn loyaliteit (gevolg) toegevoegd aan het

klantenperspectief van de BSC.

Kaplan en Norton (1996b:150) geeft aan dat BSC’s zowel generieke als specifieke maatstaven

kunnen bevatten. Generieke maatstaven zijn voor vele bedrijven (in termen van Kaplan en
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Norton: business units) geldig. Hieronder vallen bijvoorbeeld ROI, arbeidssatisfactie,

marktaandeel en klanttevredenheid. Specifieke maatstaven zijn speciaal toegesneden op

een bepaald bedrijf of business unit. Generieke maatstaven zijn meestal lag indicators

ofwel ‘gevolgindicatoren’, terwijl de performanceaandrijvers of lead indicators (‘oorzaak-

indicatoren’) meestal specifieke maatstaven zijn.

Een goede Balanced Scorecard bevat een mix van resultaatmaatstaven en performance-

aandrijvers, zo stelt Kaplan en Nortan (1996b:31-32): “Resultaatmaatstaven zonder perfor-

manceaandrijvers maken niet duidelijk hoe de resultaten moeten worden bereikt. Ook

geven ze niet in een vroeg stadium aan of de strategie succesvol wordt uitgevoerd.

Omgekeerd stellen performanceaandrijvers (zoals cyclustijden en aantal defecten per

miljoen) zonder resultaatmaatstaven de business-unit misschien wel in staat om operati-

onele kortetermijnverbeteringen te realiseren, maar niet om erachter te komen of de ope-

rationele verbeteringen zijn vertaald in extra transacties met bestaande en nieuwe klanten

en -uiteindelijk- in een betere financiële performance. Alle maatstaven op een BSC moe-

ten ten lange leste in verband worden gebracht met de realisatie van een superieure hui-

dige en toekomstige financiële performance”. 

Het aangeven van oorzaken en gevolgen op de BSC ondersteunt volgens de bedenkers

ervan het systeemdenken binnen de organisatie. De relatie tussen een gebeurtenis en het

systeem ligt aan deze door P. Senge (1992:12) geïntroduceerde term ten grondslag: een

bepaalde systeemstructuur heeft een bepaald gedragspatroon tot gevolg. Dit gedragspa-

troon leidt op zijn beurt weer tot gebeurtenissen. Doorziet men nu de systeemstructuur

(systeemdenken), dan kunnen daarmee gebeurtenissen worden beïnvloed en in de

gewenste richting worden gebogen.

Kaplan en Norton (1996b) betoogt dat veel mensen meting zien als een instrument om

het gedrag binnen de organisatie te beheersen en om de historische performance te

beoordelen. Op een Balanced Scorecard worden de maatstaven echter gebruikt als hoek-

steen van een managementsysteem dat de strategie communiceert, dat individuen en

teams op één lijn brengt met de strategie, dat strategische langetermijndoelen vastlegt, dat

de verschillende initiatieven op één lijn brengt met de strategie, dat lange- en korteter-

mijnmiddelen toewijst en dat voorziet in feedback en leren over de strategie. Kaplan en

Norton stelt (1996b:15): “In onze ogen zijn het feedback- en leerproces het meest innova-

tieve en ook het belangrijkste aspect van het hele Balanced Scorecardmanagementproces”.

Impliciet betuigen Kaplan en Norton hier steun aan de leerschool, die wij in paragraaf

2.3.2.3 hebben besproken.

Kaplan en Norton (1996b:250) stelt voorts dat feedback het vermogen geeft tot organisa-

torisch leren op strategisch niveau, en benadrukt daarbij de behoefte van een organisatie

aan double-looplearning. (Dit begrip is afkomstig van Agyris en Schön, zie b.v. Argyris en

Schön [1991:99-109]. Zij onderscheiden single-looplearning en double-looplearning. Bij

single-looplearning ligt de norm vast, en probeert men door middel van leren te voldoen
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aan de gestelde norm. Bij double-looplearning daarentegen heeft het leerproces betrek-

king op zowel de uitvoering als op de norm zelf. Ten gevolge van het leerproces kan men

tot de conclusie komen dat behoefte bestaat aan bijstelling van de norm.) Het double-

loopleren waarover Kaplan en Norton spreken, houdt dus in dat zowel de uitvoering van

de strategie en het bereiken van de gestelde doelstellingen als de strategie zelf voortdu-

rend ter discussie dienen te staan. Dit om leren binnen de organisatie op zowel operatio-

neel niveau (uitvoering van de strategie) als op strategisch niveau (bepalen van de strategie

en de doelstellingen) mogelijk te maken. Double-loopleren betekent volgens Kaplan en

Norton (1996b:251) dat “(...) managers vraagtekens zetten bij hun onderliggende aanna-

mes en dat ze zich afvragen of de theorie van waaruit ze hebben geopereerd nog steeds

strookt met de huidige feiten, waarnemingen en ervaringen”.

4.3.1.1 Gebruik van de Balanced Scorecard
Het concept van de BSC gaat ervan uit dat de strategische doelstellingen bekend zijn. De

bedoeling van de BSC is de strategische doelstellingen te vertalen in concrete prestatie-

maatstaven. Zoals beschreven, gebeurt dit vanuit vier perspectieven. We bespreken deze

achtereenvolgens.

Het financiële perspectief
De financiële prestatiemaatstaven geven de langetermijndoelen aan van het bedrijf. Dit

kunnen op winst gerichte doelen zijn, zoals de Return On Investment (ROI) maar ook

andere doelen zijn mogelijk. Gelet op het belang dat Porter bij het voeren van een

bepaalde strategie hecht aan de fase in de bedrijfstakontwikkeling, lijkt het logisch de

financiële prestatiemaatstaven te koppelen aan de fase waarin de bedrijfstak verkeert. In

de opkomende en groeiende bedrijfstakken moet de nadruk liggen op financiële prestatie-

maatstaven die de groei in verkopen benadrukken. In de volwassenheidsfase wordt het

vanwege de toenemende concurrentie belangrijker om aandacht te besteden aan traditio-

nele maatstaven als ROI, bruto marges en andere financiële maatstaven waarmee terug-

verdiende winsten op gedane investeringen worden uitgedrukt. In de neergangsfase ligt

de nadruk op kasstromen. Gedane investeringen moeten immers zo snel mogelijk weer

terugvloeien naar de onderneming. Waar het in de volwassenheidsfase nog gaat om maxi-

malisatie van ROI, gaat het in de neergangsfase meer om de zekerheid dat geïnvesteerd

vermogen weer terugvloeit naar de onderneming.

Kaplan en Norton (1996b:51) onderscheidt drie financiële thema’s die bedrijven gebrui-

ken voor het bereiken van hun bedrijfsdoelen:

1 stimuleren van de inkomstengroei;

2 kostenreductie/productiviteitsverbetering;

3 optimalisatie van de te gebruiken activa.

Ad 1: stimuleren van de inkomstengroei heeft betrekking op het uitbreiden van producten

en service, het vinden van nieuwe consumenten en markten, het verbeteren van de pro-

duct- en service mix om kopers over te halen meer voor het product te betalen en het

herprijzen van producten en service.
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Ad 2: onder kostenreductie/productiviteitsverbetering vallen alle pogingen om de directe

en indirecte kosten te verlagen en schaalvoordelen te behalen.

Ad 3: onder optimalisatie van de te gebruiken activa vallen de pogingen om bij een gegeven

productievolume de benodigde activabehoefte te minimaliseren.

Stimuleren van de inkomstengroei is meestal een uitvloeisel van een differentiatiestrategie.

Voor het aanbieden van meer producten en service worden extra kosten gemaakt met de

bedoeling een hogere waarde te creëren voor de koper. Kostenreductie en productiviteits-

verbetering zijn duidelijk twee thema’s die bij kostenminimalisatie aan de orde zijn.

Optimalisatie van de activa is een financieel thema dat bij zowel differentiatie- als bij kos-

tenreductiestrategieën aan de orde dient te komen.

Het klantenperspectief
In dit perspectief dienen de markten of marktsegmenten waar het bedrijf zich op wil

gaan bewegen, te worden geïdentificeerd. Tevens moeten de prestatiemaatstaven wor-

den gevonden die weergeven hoe het bedrijf presteert op de betreffende markt. Dit per-

spectief omvat verscheidene algemene maatstaven die de prestatie van de strategie op de

markt weergeven. Ze dienen te worden aangepast aan de doelgroep waarvan het bedrijf de

grootste groei en winstgevendheid verwacht. De algemene maatstaven zijn:

[1] Marktaandeel

Het marktaandeel geeft aan hoe goed een markt wordt gepenetreerd. Marktaandelen

moet men per segment beschouwen om er zicht op te krijgen of de resultaten per

segment voldoen aan de verwachtingen.

[2] Accountaandeel

Als bedrijven mikken op bepaalde segmenten kan het zinvol zijn een tweede soort van

marktaandeel als prestatiemaatstaf op te nemen: het aandeel van het bedrijf in het

totale aantal consumenten dat zou kunnen worden bereikt. Een laag marktaandeel

kan worden verklaard door een slechte prestatie op deze maatstaf.

[3] Herhalingsaankopen

Inzicht in deze prestatiemaatstaf is nodig om op zijn minst het bestaande marktaan-

deel te kunnen behouden.

[4] Aangroei van nieuwe kopers

Voor het behalen van de bepaalde groeicijfers is het belangrijk inzicht in deze presta-

tiemaatstaf te hebben.

[5] Klanttevredenheid

De klanttevredenheid is de belangrijkste factor die bepaalt of kopers herhalingsaan-

kopen doen.
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[6] Winstgevendheid van de consumenten

Deze prestatiemaatstaf kan aangeven of men zich niet richt op de verkeerde

markt(segmenten). Het is soms belangrijk om de koopkracht van consumenten op

langere termijn te beschouwen. Zo kiezen banken er vaak voor om studenten goed-

kope leningen te verstrekken vanwege het vaak gunstige toekomstperspectief wat hun

latere koopkracht betreft.

Deze algemene maatstaven zijn niet willekeurig gekozen, maar vormen een samenhan-

gend geheel (zie afbeelding 13)

De bovenstaande afbeelding laat zien dat maatstaven in een perspectief nooit op zichzelf

kunnen staan. De hoogte van het Marktaandeel en de Winstgevendheid van de consu-

mentengroep waar men zich op richt, dragen rechtstreeks bij aan het vervullen van de in

het financiële perspectief gestelde doelen. Deze twee maatstaven verklaren op zichzelf

nog niet waarom een bedrijf al dan niet succes op een bepaalde markt heeft. Meer inzicht

in de hoogte van het marktaandeel wordt verkregen door het accountaandeel te beschou-

wen. Als het accountaandeel 35% is kan het marktaandeel nooit hoger dan 35% worden.

Ook een directe beïnvloeder van de hoogte van het Marktaandeel is Aangroei van nieuwe

kopers. Door deze prestatiemaatstaf te beschouwen wordt voorkomen dat bijvoorbeeld

over het hoofd wordt gezien dat een stijgend marktaandeel het gevolg is van een krim-

pende markt. De aangroei van kopers is weer afhankelijk van de klanttevredenheid.
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Het accountaandeel verschaft ook meer inzicht in de Winstgevendheid van de consu-

menten. Het kan namelijk zo zijn dat de meest winstgevende consumenten helemaal

niet kunnen worden bereikt. Het accountaandeel is sterk afhankelijk van de vraag of con-

sumenten het product slechts eenmalig kopen of dat er herhalingsaankopen plaatsvinden.

Consumenten die het product na één keer gekocht te hebben, nooit weer kopen, beïnvloe-

den het accountaandeel nadelig. Of herhalingsaankopen zullen plaatsvinden, hangt sterk

af van de prestatiemaatstaf Klanttevredenheid. Op deze wijze beïnvloedt de Klant-

tevredenheid via Accountaandeel indirect de Winstgevendheid. Naast deze indirecte beïn-

vloeding beïnvloedt de Klanttevredenheid ook rechtstreeks de Winstgevendheid. Des te

tevredener de klant, des te minder kosten zijn noodzakelijk om hem over te halen het pro-

duct wederom te kopen. Uit het schema blijkt het belang van de prestatiemaatstaf

Klanttevredenheid. Klanttevredenheid heeft direct of indirect invloed op alle andere pres-

tatiemaatstaven in het klantenperspectief. De samenhang met de andere perspectieven

blijkt ook uit afbeelding 16. De mate van klanttevredenheid hangt op haar beurt sterk af

van hoe het bedrijf zijn interne processen heeft georganiseerd. Kortere procescycli kun-

nen bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de levertijd wordt verkort en verhogen (onder voor-

waarde dat consumenten dat als belangrijk ervaren!) de klanttevredenheid. Kortere pro-

cescycli kunnen worden bewerkstelligd door de vaardigheden van de werknemers te ver-

groten.

De algemene maatstaven uit het klantenperspectief verklaren op zich nog niet de onder-

liggende factoren waarom het ene bedrijf het goed doet op de markt en het andere slecht.

Daartoe dient te worden gekeken naar wat het product daadwerkelijk waard is voor de

koper. Vanuit de koper kan het product worden gezien als een compositie van waarden

welke bijdragen aan zijn waardeketen. Welke waarde de koper ontleent aan het product, is

afhankelijk van drie waardecategorieën:

1 Product/service attributen. Dit omvat onder andere functionaliteit, prijs en kwaliteit.

2 Imago en reputatie. Dit betreft de manier waarop het bedrijf zich presenteert.

3 Relatie koper en bedrijf. Dit is de manier waarop het product wordt geleverd en de ma-

nier waarop de koper de aankoop ervaart.
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Het interne perspectief
In dit perspectief dienen de kritieke interne processen te worden herkend waarin het bedrijf

behoort uit te blinken. Deze kritieke interne processen stellen het bedrijf in staat om:

1 bij te dragen aan de waardeketens van consumenten;

2 tegemoet te komen aan de verwachtingen van aandeelhouders.

De identificatie van kritieke processen moet verder reiken dan de bestaande processen. In

feite moet, voordat prestatiemaatstaven kunnen worden opgesteld, het bedrijf worden

herbeschouwd volgens het model in afbeelding 15. Net als traditionele prestatiemaatsta-

ven meet de BSC hoe het bedrijf heeft gepresteerd met betrekking tot het creëren van

waarde voor kopers op korte termijn. Daarnaast tracht de BSC de waardecreatie ook op

lange termijn te meten door prestatiemaatstaven met betrekking tot innovatieve proces-

sen mee te nemen.
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Het innovatieperspectief
Vanuit dit perspectief wordt aandacht gegeven aan de infrastructuur die organisaties

moeten ontwikkelen om langetermijngroei te bewerkstelligen. Hierbij dient vooral aan-

dacht te worden besteed aan die onderdelen van de infrastructuur die van belang zijn

voor het huidig en toekomstig succes. Met name het aansluiten van de bestaande infra-

structuur op toekomstige doelen vormt vaak een probleem voor bedrijven.

Vanuit de doelen die vanuit de drie andere perspectieven worden gesteld, zullen over het

algemeen hiaten worden ontdekt tussen het benodigde niveau van kennis en vaardighe-

den en het aanwezige niveau. De bronnen die het niveau bepalen, zijn: mensen, systemen

en procedures. Om die hiaten te dichten, dienen in het innovatieperspectief maatstaven te

worden gevonden, die een indicatie geven van de stand van zaken met betrekking tot de

ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Zo kan voor informatiesystemen de maatstaf

‘real-time beschikbaarheid’ een indicatie geven van het ontwikkelingsstadium van het

systeem. Voor het bereiken van bepaalde doelen in het innovatieve aspect zijn investerin-

gen noodzakelijk, bijvoorbeeld in het opleiden van werknemers, het verbeteren van de

informatietechnologie en -systemen en de verbetering van procedures. In dit verband

kan het soms zinvol zijn de werknemer te beschouwen als een consument.

Prestatiemaatstaven die vanuit die context kunnen worden gebruikt, zijn bijvoorbeeld

Werknemerstevredenheid en Verloop personeel. Ook kan het zinvol zijn regelmatig te

controleren of de doelen van werknemers overeenkomen met die van het bedrijf.

Ter verduidelijking van het concept volgt hier een schema als voorbeeld van de toepassing

van de BSC bij een bestaand bedrijf.
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4.3.1.2 De samenhang binnen de BSC
Het naast financiële ook niet-financiële maatstaven meenemen in rapportages is op zich

niet baanbrekend. Veel bedrijven besteden al aandacht aan bijvoorbeeld hun marktaan-

deel of meten de klanttevredenheid door middel van het registreren van het aantal bin-

nengekomen klachten. Wat echter vaak ontbreekt, is een samenhang tussen verschil-

lende maatstaven waarover wordt gerapporteerd. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat

maatstaven apart van elkaar worden ontwikkeld. Wanneer men een probleem consta-

teert, worden van daaruit meer rapportages om bepaalde prestatiemaatstaven heen
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gebouwd. Bij een goed geconstructeerde BSC zijn de prestatiemaatstaven:

1 onderling verbonden;

2 intern consistent;

3 elkaar wederzijds versterkend.

Prestatiemaatstaven die geen enkel verband met andere maatstaven bezitten, zijn dienten-

gevolge in het kader van strategische informatie niet van waarde. De onderlinge verbon-

denheid tussen maatstaven bestaat uit de relatie tussen ‘leads’ en ‘lags’ (‘als-dan’ rela-

ties). Bij het formuleren van strategie gaat het bedrijf al uit van deze als-dan relaties: “Als

de tendens in de maatschappij is dat mensen steeds meer gaan letten op hun gezondheid,

dan zal het leveren van ‘light’-producten door ons bedrijf succesvol zijn”. Uiteindelijk zal

in een strategie een aantal doelstellingen worden geformuleerd. Vanuit deze doelstellin-

gen dienen door middel van oorzaak-gevolg redenaties de van belang zijnde prestatie-

maatstaven te worden herkend. Een prestatiemaatstaf die iets zegt over de ‘als’ variabele is

de ‘lead’, een prestatiemaatstaf die iets zegt over de ‘dan’ variabele is de ‘lag’.

Stel bijvoorbeeld dat een bedrijf een differentiatiestrategie voert waarin men zich richt op

het segment van de markt dat meer service verlangt dan normaal is op de betreffende

markt. Door de volgende redenaties kan dan op relevante prestatiemaatstaven worden

gekomen:

1 als we een extra marge willen verdienen welke de kosten die we ervoor moeten maken

overschrijdt, dan dienen we een bovengemiddelde service aan te bieden;

2 als we een bovengemiddelde service aan willen bieden, dan moet de kennis van de ver-

koopmedewerkers over de mogelijkheden van onze producten worden verhoogd;

3 als de kennis van de verkoopmedewerkers dient te worden verhoogd, dan dienen zij

meer cursussen te volgen.

Vanuit de gevoerde strategie beredeneerd, zal men in het financiële perspectief zonder

meer ‘marge per product’ en ‘servicekosten’ als prestatiemaatstaf moeten opnemen. Door

de als-dan relaties wordt de relevantie duidelijk voor het opnemen van een maatstaf die de

kennisgraad van de verkoopmedewerkers aangeeft, bijvoorbeeld ‘gemiddeld aantal

gevolgde cursussen per verkoopwerknemer’. Deze maatstaf dient te worden opgenomen

in het ‘interne perspectief’. Op dezelfde manier worden vanuit de andere perspectieven

prestatiemaatstaven beredeneerd. In het klantenperspectief zal zonder meer een maatstaf

dienen te worden opgenomen die weergeeft hoe groot het marktaandeel van het bedrijf in

het desbetreffende segment is en hoe groot de winstgevendheid is van de consumenten

waar het zich op richt. Wanneer op deze wijze wordt doorgegaan met het vinden van

relevante als-dan relaties wordt uiteindelijk een samenhangend netwerk van prestatie-

maatstaven gecreëerd. Tot op welk niveau bepaalde gevolgen van oorzaken nog relevant

zijn om te worden gekoppeld aan prestatiemaatstaven, is niet met een eenvoudige stelre-

gel aan te geven. In feite wordt dit overgelaten aan degenen die de BSC construeren.

Gezond verstand zal, zoals geldt bij alle door een bedrijf gehanteerde methoden, hier een

belangrijke rol in spelen. Maar ook kostenoverwegingen dienen te worden meegenomen

114 hoofdstuk  4



bij de beoordeling of een prestatiemaatstaf wel of niet wordt opgenomen. Het is daarbij

zinvol om alvorens over de kosten van informatie voor een bepaalde prestatiemaatstaf

na te denken, een zo breed mogelijk netwerk van als-dan relaties te ontwikkelen. Pas

daarna dient te worden afgewogen of de baten van een bepaalde prestatiemaatstaf opwe-

gen tegen de te maken kosten.

Uiteindelijk moeten alle grootheden waarover wordt gerapporteerd bijdragen aan de doel-

stellingen die door de onderneming worden beoogd.

4.3.1.3 Slotopmerkingen
De wijze van gebruik zoals die hier is beschreven, is in grote lijnen de wijze waarop

Kaplan en Norton aanraden de BSC te gebruiken. Zij constateren zelf dat in de praktijk

vele manieren van gebruik van de BSC bestaan. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want in

zijn grondvorm is het gebruik van de BSC slechts in hoofdlijnen omschreven:

1 Formuleer een strategie.

2 Ga vanuit een aantal perspectieven na wat van belang is om de geformuleerde strate-

gie succesvol uit te voeren.

3 Definieer voor elk belangrijk gevonden aspect één of meerdere prestatiemaatstaven.

4 Bepaal voor elke performancemaatstaf een taakstellende waarde.

5 Controleer de werkelijke uitkomsten per prestatiemaatstaf met de taakstellende waarde,

analyseer geconstateerde afwijkingen en grijp in daar waar dat noodzakelijk is.

Kaplan en Norton (1996b:25) voegt aan deze grondvorm nog de eis toe dat het aantal per-

spectieven vaststaat op vier: het financiële, het interne, het innovatieve en het klantenper-

spectief. Daarnaast schrijft zij dwingend voor dat er tussen alle prestatiemaatstaven een

samenhang dient te bestaan, altijd uitmondend in een financiële maatstaf (1996:8-18;29-32).

Naar aanleiding van het voorgaande plaatsen wij de volgende opmerkingen bij de BSC:

[1] Uitgangspunt bij de BSC is dat de strategie reeds is geformuleerd. Vanuit die gefor-

muleerde strategie worden door middel van als-dan relaties prestatiemaatstaven bere-

deneerd. Alvorens de BSC te kunnen implementeren, dient volgens een bepaalde

methodiek de strategie te zijn bepaald. Hiervoor zijn verschillende methodieken voor-

handen. Zo gebruikt Porter (1995:129) de structurele analyse als basis voor strategie-

vorming. De BSC kan echter wel ondersteunend zijn indien de onderneming de stra-

tegie wil wijzigen. Kaplan en Norton (1996b:267-269) stelt dat aan de hand van de

BSC double-loops leren mogelijk is. De BSC zal echter zelden alle informatie aanleve-

ren die noodzakelijk is om de strategie te wijzigen. Zo dient men te beschikken over

informatie met betrekking tot de concurrentiekrachten om de structurele analyse van

Porter uit te kunnen voeren. Een BSC zal deze informatie in de praktijk echter niet

vaak weergeven. (De concurrentiekracht van substituten of het aantal toetredingsbar-

rières zijn bijvoorbeeld moeilijk bij één van de perspectieven in te delen.)
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[2] De generieke maatstaven die Kaplan en Norton hebben bepaald, bezitten algemene

geldigheid. Het wordt echter aan het individuele bedrijf overgelaten om bepaalde

accenten te leggen. Voor een goed inzicht dient onder meer informatie over de kosten-

structuur van het bedrijf te worden verkregen. Traditionele kostprijsmethoden vol-

doen daarbij niet (Johnson & Kaplan, 1986). Gezocht moet worden naar methoden die

wel het juiste inzicht in de kostenstructuur van een bedrijf verschaffen. De in para-

graaf 3.5.1 besproken kostenplaatsenmethode en de in paragraaf 3.5.2 besproken ABC-

methode zijn hiervan voorbeelden.

[3] Zoals besproken in paragraaf 4.3.1, wordt het doel van de BSC door Kaplan en Norton

(1996b:2) als volgt omschreven: “De Balanced Scorecard heeft tot doel om de missie

en de strategie van een organisatie te vertalen in een allesomvattende verzameling

performancemaatstaven”. Het kan echter zo zijn, dat er performancemaatstaven zijn

die geen direct verband bezitten met de missie en strategie van de organisatie, maar

die door het management toch van zodanig belang worden geacht dat het hierover

wenst te worden geïnformeerd1). Het onderscheid tussen beide typen performance-

maatstaven wordt door Kaplan en Norton aangeduid door het verschil in strategische

en diagnostische maatstaven.

Diagnostische maatstaven zijn belangrijk omdat ze aangeven of er in de operationele

bedrijfsvoering dient te worden ingegrepen of dat een bepaalde omstandigheid acute

aandacht verdient. Ze dragen echter niet bij tot het realiseren van langetermijndoelen

en hebben derhalve geen strategische waarde. Een bedrijf kan over honderden rele-

vante diagnostische maatstaven beschikken. De BSC richt zich echter uitsluitend op

strategische maatstaven: de maatstaven die factoren meten die een bedrijf onderschei-

dend vermogen verschaffen. “The Balance Scorecard puts strategy -not control- in the

center” (Kaplan en Norton, 1992:74,75).

[4] De duurzame concurrentievoordelen van een onderneming zijn het gevolg van het op

elkaar afstemmen van kritieke succesfactoren en distinctive competences. Vandaar dat

een directe relatie bestaat tussen datgene wat Kaplan en Norton ‘strategische maatstaven’

noemen enerzijds, en KSF’en en distinctive competences anderzijds.

4.3.2 Het Systeem Bennink
Ing. H.W. Bennink kreeg in 1968 van de Commissie Opvoering Productiviteit de

opdracht om in de provincie Limburg een groot aantal kleine bedrijven door te lichten. Dit

initiatief, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, was opgezet om

ondernemers in de provincie Limburg te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering. Deze

116 hoofdstuk  4

1) Bij het bepalen van de strategie wordt rekening gehouden met de doelstellingen van de onderneming. Bij deze doelstellingen
zal normaliter altijd een rendementseis worden geformuleerd. Aangezien vrijwel elke variabele waarover wordt gerappor-
teerd uiteindelijk financiële consequenties heeft, hangt dus ook vrijwel elke variabele (indirect) samen met de missie en stra-
tegie van de onderneming. Deze relatie kan echter zo indirect zijn dat het verband tussen de betreffende variabele en de mis-
sie en strategie van de onderneming in het kader van de interne rapportage als afwezig kan worden beschouwd.



ondersteuning werd noodzakelijk geacht omdat de activiteiten van de (Staats)mijnen zou-

den worden gestaakt. Ten gevolge hiervan zou niet alleen de werkloosheid stijgen, maar

zou tevens een economische achteruitgang optreden voor een groot aantal bedrijven dat

direct of indirect afhankelijk was van de mijnbouw.

Het doorlichten bleek geen eenvoudige opgave. Bij veel bedrijven ontbrak elke vorm van

managementinformatie, waardoor het aanvankelijk zelfs moeilijk was om ook maar een

indicatie te verkrijgen over de stand van zaken binnen een onderneming. Dit gegeven

heeft Bennink doen besluiten zelf een systeem te ontwikkelen, dat hem in staat stelde in

korte tijd de informatie die hij nodig had, bij zijn advisering boven tafel te krijgen. Dit

leidde tot de opstelling van een weekstaat. We bespreken het systeem in hoofdlijnen.

De door Bennink ontwikkelde weekstaat is specifiek bedoeld voor bedrijven waarbij mens-

of mensmachine-uren aan de basis liggen van de productie. Het systeem bestaat uit twee

hoofdelementen. Een daarvan is het ‘budget’, dat kan worden gezien als een begroting

voor het komende (of lopende) jaar, en het andere is de weekstaat, die de feitelijke interne

rapportage vormt.

Het toepassen van het systeem begint met het opstellen van het budget. Hierbij worden

de omzet, de kosten, de toegevoegde waarde en het aantal directe uren van medewerkers

begroot. Op basis hiervan kunnen de verwachte omzet, de kosten en het resultaat per

direct uur worden bepaald. Zoals blijkt, wordt uiteindelijk alles naar één tarief per direct

mensuur toegerekend. Dit geldt zowel voor de kosten als voor de opbrengsten. Het omzet-

tarief per direct mensuur wordt bepaald door de totale omzet inclusief tussentijdse winst-

opslagen, de kostprijs van de verbruikte materialen en de voor het gebruik van machines

doorberekende kosten te delen door het totale aantal directe uren. Deze werkwijze werd

gehanteerd omwille van de eenvoud.

Vanuit dit budget wordt de weekstaat opgesteld. Alle kosten worden daarbij als vast

gezien, behalve de lonen van direct personeel. De vaste kosten worden aan weken toegere-

kend op basis van het aantal dagen dat een bedrijf in de betreffende week is geopend.

De variabele kosten worden aan een week toegerekend op basis van het aantal gewerkte

directe uren. Op deze wijze ontstaat inzicht in de totale kosten per week.

De gefactureerde omzet wordt aan elke week toegerekend als zijnde de omzet van de

desbetreffende week. Mutaties in onderhanden werken moeten blijken doordat het ver-

schil in de op basis van gefactureerde omzet bepaalde toegevoegde waarde afwijkt van

de op basis van directe uren bepaalde toegevoegde waarde. Dit waardeverschil heeft voor

de ondernemer een signalerende functie. Indien dit waardeverschil niet overeenkomt

met de mutatie in onderhanden werken wil dat zeggen dat de begrote toegevoegde waarde

per uur niet wordt gerealiseerd.
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De bovenstaande gegevens kunnen op de weekstaat worden aangevuld met gegevens

over de orderportefeuille en de liquiditeit. Dit is voor de werking van het systeem echter

niet noodzakelijk. Indien het Systeem Bennink in zijn meeste uitgebreide vorm bij een

onderneming wordt toegepast, dient de ondernemer wekelijks de volgende gegevens te

verzamelen:

1 de gefactureerde omzet;

2 het aantal uren van directe medewerkers, onderverdeeld naar productief en niet productief;

3 het totale bedrag van de inkopen;

4 de binnengekomen orders;

5 de stand van de liquide middelen.

Dit resulteert vervolgens in een weekstaat die bestaat uit de volgende zeven rubrieken:

1 productieve aanwezigheidsuren;

2 kosten;

3 orderportefeuille;

4 gereedgekomen productie;

5 gefactureerd;

6 resultaat;

7 primaire liquiditeit.

We bespreken deze rubrieken achtereenvolgens:

[1] Productieve aanwezigheidsuren

De rubriek productieve aanwezigheidsuren geeft het aantal directe uren aan. Dit wordt

vervolgens afgezet tegen de norm. Behalve de directe uren worden in deze rubriek

tevens de verlofdagen, het ziekteverzuim, de overuren en de indirecte uren van direct

personeel weergegeven. Op basis van de gemiddelde jaarsalarissen van het directe

personeel en het gemiddelde aantal directe uren per jaar worden de gemiddelde loon-

kosten per uur bepaald.

Deze rubriek informeert de ondernemer over afwijkingen van het aantal directe uren in

een bepaalde week ten opzichte van de norm, en verdeelt deze onder naar oorzaken.

[2] Kosten

In de rubriek kosten wordt een kostenoverzicht gegeven, dat zowel een beeld geeft van

de actuele week als van de stand cumulatief. Dit kostenoverzicht komt tot stand door

het uurtarief van het directe personeel te vermenigvuldigen met het aantal uren dat

het directe personeel in de betreffende week heeft gerealiseerd en dit product op te tel-

len bij de vaste kosten. Deze laatste worden gevonden door de begrote vaste kosten per

jaar via de werkbare dagen aan een bepaalde week toe te rekenen.

[3] Orderportefeuille

De orderportefeuille geeft de stand van de orders primo aan, de binnengekomen

orders, de ingave in productie en de stand ultimo, alle uitgedrukt in uren. Tevens
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wordt hier de verwachte verwerkingstijd van de orderportefeuille in werkbare dagen

aangegeven.

[4] Gereedgekomen productie

De rubriek gereedgekomen productie geeft aan wat de productiewaarde van de gereed-

gekomen productie is. Wordt deze verminderd met het (gemiddelde) materiaalin-

houdpercentage, dan blijft de toegevoegde waarde over. Deze kan vervolgens per direct

uur worden berekend. Tevens geeft deze rubriek de (theoretische) mutatie weer in

de materiaalvoorraad, namelijk door de inkopen te verminderen met het theoretische

materiaalverbruik. Op deze wijze kan een controleberekening worden uitgevoerd op

het theoretische materiaalverbruik dat als één van de uitgangspunten geldt.

[5] Gefactureerd

Gefactureerd geeft aan wat de omzet volgens factuur is (zonder rekening te houden

met de posten vooruitgefactureerd en nog te factureren) en wat de materiaalinkoop

bedraagt, eveneens volgens factuur. Voorts wordt in deze rubriek het verschil tussen

deze beide posten vermeld. (In het Systeem Bennink het waardeverschil genoemd.)

[6] Resultaat

Resultaat geeft weer de berekende toegevoegde waarde volgens de rubriek ‘gereedge-

komen productie’ minus het totaal van de rubriek ‘kosten’. Dit wordt tevens uitge-

drukt per direct uur.

[7] Primaire liquiditeit

De primaire liquiditeit tot slot is het saldo van de volgende balansposten: debiteuren

(+), crediteuren (-), bank- en girosaldi (+ of -), te betalen of te vorderen belastingen/pre-

mieheffingen (-).

Samengevat heeft het Systeem Bennink de volgende kenmerken:

1 De door Bennink ontwikkelde weekstaat is bedoeld voor bedrijven waarbij mens- of

mensmachine-uren aan de basis liggen van de productie.

2 Ten tijde van de ontwikkeling van het systeem waren computers nog geen gemeen-

goed. De (handgeschreven) financiële administraties liepen dikwijls ver achter op de

actualiteit. Het systeem functioneert daarom grotendeels onafhankelijk van de finan-

ciële administratie.

3 Het systeem dient niet te worden gezien als een boekhoudsysteem. Een wekelijkse

rapportagefrequentie heeft prioriteit boven nauwkeurigheid. Het systeem heeft tot

doel het management te ondersteunen en dient niet als externe rapportage.

4 Twee begrippen staan centraal bij de weekstaat. In de eerste plaats zijn dat de werk-

bare dagen. Dit zijn de dagen waarop het bedrijf is geopend en waarop derhalve de

inkomsten van het bedrijf dienen te worden gegenereerd. Ten tweede zijn dat de pro-

ductieve uren. Dit zijn de uren die ten grondslag liggen aan de omzet.
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5 Materiaalverbruik wordt toegerekend aan uren. Op basis van ervaringscijfers wordt

vastgesteld hoeveel het gemiddeld materiaalverbruik per productief uur bedraagt.

6 Kosten worden onderverdeeld in vaste en variabele kosten. Variabele kosten worden

toegerekend naar hetzij de productieve uren hetzij het materiaalverbruik per uur,

vaste kosten worden toegerekend naar de werkbare dagen.

7 De verwachte opbrengsten, kosten en bezetting worden jaarlijks vooraf begroot. Deze

begroting wordt door Bennink het budget genoemd.

8 Alle gegevens in de weekstaat worden zowel gerapporteerd over de actuele week als

cumulatief tot en met de actuele week.

9 Rapportage vindt wekelijks plaats.

Ten gevolge van toegenomen automatisering is de gemiddelde ondernemer nu aanzien-

lijk beter over de stand van zaken binnen zijn bedrijf geïnformeerd dan het geval was in

de tijd dat het Systeem Bennink werd ontwikkeld. Niettemin biedt het systeem enkele

voordelen die ook heden ten dage nog beslist geen gemeengoed zijn voor de overgrote

meerderheid van de ondernemers. We noemen de volgende:

1 er wordt gewerkt aan de hand van een begroting, waardoor de ondernemer aan het

begin van elk jaar wordt gedwongen zijn kosten kritisch te beoordelen;

2 er ontstaat voortdurend inzicht in het verband tussen directe uren en kosten ener-

zijds, en directe uren en resultaat anderzijds;

3 rapportage vindt wekelijks plaats waardoor gesignaleerde afwijkingen snel kunnen

worden bijgestuurd.

4.4 Bruikbare elementen van bestaande modellen
Hetgeen Kaplan en Norton beogen met de BSC, sluit goed aan bij de doelstellingen van

het MKS. Bij de toepassing van de BSC binnen het MKS, zijn echter de volgende opmer-

kingen op zijn plaats:

[1] De BSC is een concept dat een aantal aandachtspunten bij het rapporteren naar voren

haalt, en bovendien in hoofdlijnen beschrijft wat moet worden gerapporteerd. Van

Helden en Kaminga (1995) beschrijft dit als volgt: “Voor managers in de praktijk heeft

de BSC het voordeel dat het een duidelijk handvat lijkt te bieden voor prestatiemeting.

Echter, schijn bedriegt. De BSC is niet meer dan een ‘menu’, of ‘agenda’, het is geen

sjabloon”.

Wij voegen aan dit ‘menu’ extra stappen toe, door tevens te beschrijven:

1 hoe moet worden gerapporteerd;

2 op welk tijdstip en met welke frequentie moet worden gerapporteerd.

[2] Het opzetten van een allesomspannend netwerk van relaties tussen oorzaken en

gevolgen is volgens ons in het kader van het MKS niet mogelijk. Hiervoor zijn de vol-

gende redenen te geven:
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Week: WBD
Jaar: WBD’s   CUM.

1 Productieve aanwezigheidsuren

AFWEZIG AANWEZIG OP WERK

Aantal Theoretische Verlof Ziek % Normaal Overuren Totaal Indirecte Productieve 
man aanw. uren aanwezig prod. uren aanw. uren

Uren per Idem 
WBD budget

WEEKCIJFERS CUMULATIEF CUMULATIEF

2 Kosten Budgettair Per uur Boekhoud. verificatie Totaal Per uur

Direct productief  (loon en sociale lasten)

Indirect productief (manuren)

Indirect productief (salarissen)

Totale loonsom (inclusief sociale lasten)

Overige algemene kosten

Afschrijvingen

Totale kosten (excl. materiaal)

3 Orderportefeuille (ORP)

Primo Vorige week Ingifte Binnenkomende orders Deze week Orp in WBD

- week -

- cum - Orderdruk

4 Gereedkomen productie

Prod. waarde Materiaal inh. % Toegevoegde waarde V.C. uren TW/uur Materiaal mutatie

5 Gefactureerd 6    Resultaat

N-omzet fact. Mat. ink. fact  % Waarde-verschil Berekende TW Resultaat Per uur

Omzet per WBD Omzetbudget per WBD TW per uur

7 Primaire liquiditiet

Debiteuren Bank (positief) Kas, giro Crediteuren Bank (negatief) Belasting/GAK Primaire Liquiditeit

Prod. index Wk. cum.

B
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. 
C
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k
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k
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Afbeelding 17  De weekstaat van Bennink



1 Wij gaan ervan uit, dat het zoeken van oorzaak- en gevolgrelaties, in welke context

dan ook, een eindeloos vraag- en antwoordspel is. De verklarende variabele op het

ene aggregatieniveau is een te verklaren variabele op het andere. Dit houdt in dat

een lead-indicator een aggregatieniveau hoger een lag indicator is. Elk antwoord

roept daarmee tenminste weer één nieuwe vraag op. Een afbakening is daarom

altijd noodzakelijk.

2 Kast en Rosenweg (1970:390) spreekt (op strategisch niveau) van “paralysis by

analyses”. Deze uitspraak is evenzeer van toepassing op de interne rapportage

over de strategie. Elk econometrisch model loopt het risico delen van de werkelijk-

heid af te snijden en zaken als intuïtie en ‘tacit knowledge’ te ontkennen dan wel

tekort te doen.

3 Als het al mogelijk zou zijn een allesomspannend netwerk van oorzaken en gevol-

gen te ontwikkelen, dan zou de complexiteit ervan het praktisch nut waarschijnlijk

tenietdoen.

Als één van de drie kenmerken van het MKB noemden wij kleinschaligheid (pagina 26).

Dit brengt met zich mee dat een ‘allesomvattende verzameling performance-

maatstaven’ niet noodzakelijk is: de ondernemer beschikt door zijn voortdurende aan-

wezigheid binnen de organisatie ook nog over een groot aantal andere bronnen van

informatie dan de interne rapportage. Daarnaast zou het opstellen en onderhouden

van een ‘allesomvattende verzameling performancemaatstaven’ in het MKB wellicht te

kostbaar zijn en door ondernemers niet meer worden ervaren als een (informatie)mid-

del, maar als een doel op zich. Als gevolg hiervan proberen wij niet te komen tot een

allesomspannend netwerk van relaties tussen oorzaken en gevolgen. Eerder trachten

wij essenties te rapporteren, welke voor het management de mogelijkheid bieden tot

een wekelijkse beoordeling en analyse van de resultaten.

[3] De Waal en Bulthuis (1993) noemt actiegerichtheid als een van de kenmerken waar-

aan interne rapportage moet voldoen. Het doel van de BSC is echter sterker gericht op

een ander door De Waal en Bulthuis genoemd kenmerk, namelijk de relatie van de

interne rapportage met de bedrijfsstrategie. Dit blijkt uit het feit dat diagnostische

maatstaven, die meer gericht zijn op acute actie dan op strategie, niet worden opgeno-

men op de BSC.

Het Systeem Bennink ondervangt de bovengenoemde drie bezwaren van de BSC als volgt:

1 Het feit dat wekelijks volgens een vast stramien wordt gerapporteerd, schept eenvoud

en duidelijkheid. Door de snelle rapportage kunnen weergegeven lag factors worden

geanalyseerd naar lead factors; dit geldt ook voor een groot aantal lead factors dat

eventueel niet op de managementrapportage wordt vermeld. Veel oorzaak-gevolg rela-

ties zijn immers impliciet bekend bij het management, en door de snelle feed-back

worden deze expliciet gemaakt.

2 De eenvoud en duidelijkheid komen ook terug in het aantal gegevens dat de onderne-

mer moet verzamelen om managementrapportage volgens het Systeem Bennink
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mogelijk te maken. Deze gegevens zijn gering in aantal en bovendien eenvoudig bui-

ten de financiële administratie om te verzamelen, zodat de managementrapportage

volgens het Systeem Bennink ook kan plaatsvinden wanneer de financiële administra-

tie niet volledig is bijgewerkt.

3 Door het toerekenen van de vaste kosten aan de dagen dat het bedrijf is geopend, en

door het toerekenen van variabele kosten aan het primaire bedrijfsproces (in het geval

van Bennink mensuren of machine-mensuren) kan men snel een globaal inzicht in

het resultaat verkrijgen. Bovendien is de relatie tussen bezetting en resultaat voortdu-

rend zichtbaar.

Het Systeem Bennink heeft echter ook enkele punten die dit systeem voor toepassing in

het MKS maar beperkt geschikt maken. Dit zijn de volgende punten:

1 Het Systeem Bennink rapporteert volgens een vast stramien, dat uitsluitend is

bestemd voor bedrijven waar de productie totstandkomt op basis van een combinatie

tussen mensuren en machine-uren. Typologieën waar het product op een andere

wijze totstandkomt (bijvoorbeeld dienstverlening, procesproductie en handel), kunnen

door het bestaande systeem niet worden bediend.

2 Het Systeem Bennink schenkt slechts zeer weinig aandacht aan niet-financiële indica-

toren. Een expliciet verband tussen de interne rapportage en de strategie van de onder-

neming ontbreekt eveneens.

Deze bezwaren tegen het Systeem Bennink worden door de BSC ondervangen, omdat hierbij:

1 Sprake is van een concept, dat vervolgens op elke onderneming specifiek dient te wor-

den toegesneden.

2 Strategie wordt gezien als een verzameling hypothesen over oorzaken en gevolgen.

Impliciet hebben wij al gewerkt met deze veronderstelling bij de strategische keuzen;

hierbij werd gebruik gemaakt van scenario’s, en één van de doelstellingen van het

werken met scenario’s is het expliciet maken van onderliggende relaties tussen oor-

zaak en gevolg. In een scenario kan het verwachte gevolg van een verandering van

uitgangspunten worden bezien, onafhankelijk van de vraag welke uitgangspunten op

enig moment reëel zijn. De BSC benadrukt de noodzaak om de verwachte relaties

tussen oorzaak en gevolg ook op te nemen in de managementrapportage, en om over

beide te rapporteren.

3 Hiermee samenhangend wordt onderscheid gemaakt tussen lag- en leadindicators, ofwel

oorzaak- en gevolgindicatoren (1996:149). De managementrapportage dient evenwichtig

uit beide factoren te zijn opgebouwd, zo stelt Kaplan en Norton (1996b:150).

Afgezien van de voornoemde factoren, bevatten beide systemen nog elk een sterk punt

waarvan wij bij de opzet van de interne rapportage in het kader van het MKS gebruik

kunnen maken:

1 De BSC onderstreept het belang van double-looplearning. De managementrapportage

dient niet alleen om te beoordelen in welke mate de uitgestippelde strategie ook daad-

werkelijk wordt gerealiseerd, maar tevens om te beoordelen of de verwachte relaties
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tussen oorzaak en gevolg die ten grondslag liggen aan de strategie ook juist zijn. Is dat

niet het geval, dan kan het noodzakelijk zijn andere strategische keuzen te maken.

2 Behalve de bedrijfsvergelijking die in paragraaf 3.4 is besproken, kan de adviseur aan

de hand van het Systeem Bennink tevens wekelijks een bedrijfsvergelijking uitvoeren.

Conjunctuurelementen worden direct zichtbaar indien de weekstaten van meerdere

vergelijkbare bedrijven met elkaar in verband worden gebracht.

Met het bovenstaande in gedachte willen wij in de volgende paragraaf komen tot een sys-

teem van informatievoorziening voor het MKS. Dit systeem zal het resultatenvolgsys-

teem worden genoemd.

4.5 Het resultatenvolgsysteem (RVS)
In deze paragraaf komen wij tot een systeem van interne informatievoorziening, dat een

bijdrage kan leveren aan het behalen van de doelstelling die wij met de ontwikkeling van

het MKS voor ogen hebben. We combineren daarbij een aantal elementen van de BSC

met die van het Systeem Bennink.

Het feit dat het MKS wordt ontwikkeld voor het MKB, maakt de opzet van een interne

informatievoorziening op een aantal punten eenvoudiger en op een aantal andere punten

minder eenvoudig is dan wanneer deze zou zijn opgezet voor grotere bedrijven. We noe-

men de volgende punten:

[1] Door de kleinschaligheid van het MKB-bedrijf zijn ook de middelen qua geld en tijd

beperkt. Qua geld houdt dit in dat het ontwikkelen van specifiek op het bedrijf gerichte

software daarom niet mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de aankoop van grote alles-

omvattende bestaande pakketten. Qua tijd houdt dit in dat het systeem van interne

rapportage betrekkelijk eenvoudig dient te zijn en dat op basis van een zeer beperkt

aantal invoervariabelen toch een zo breed mogelijk beeld van de stand van zaken in de

organisatie dient te worden gegeven. Hier komt bij dat door tijdgebrek de financiële

administratie niet doorlopend wordt bijgewerkt waardoor men zelden of nooit over de

meest actuele informatie beschikt.

[2] De interne rapportage komt in veel gevallen tot stand en dient te kunnen worden

geïnterpreteerd door mensen zonder een specifieke bedrijfseconomische achtergrond.

Eenvoud en duidelijkheid zijn daarom van uitermate groot belang.

[3] De kleinschaligheid van het MKB-bedrijf brengt met zich mee dat de organisatie op

één punt grondig kan worden begrepen. Dit punt is de directeur/eigenaar en/of het

managementteam. Vanwege dit grondige begrip op één centrale plaats is een 

‘allesomvattende’ interne rapportage overbodig: de interne rapportage dient een aan-

vulling te zijn op datgene wat de directeur/eigenaar en/of het managementteam reeds

op grond van andere informatiebronnen bekend is. Dit kenmerk van het MKB maakt
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dat de inhoud van de interne rapportage bij deze groep bedrijven aanzienlijk beperkter

kan zijn dan die bij grote bedrijven.

Er zijn echter twee belangrijke obstakels die het snel intern rapporteren kunnen verhinde-

ren. In de eerste plaats zijn er overwegingen van doelmatigheid, omdat rapportage per

definitie tijd kost. Naarmate meer wordt gerapporteerd, zal in beginsel hieraan ook meer

tijd moeten worden besteed. Op enig moment kan de vraag opkomen of de kosten van

rapportage nog wel opwegen tegen de voordelen ervan. In de tweede plaats speelt nauw-

keurigheid een rol. In een organisatie beschikt men niet op elk moment over informatie

over alle relevante variabelen, bijvoorbeeld omdat niet alle kosten direct tot uitgaven lei-

den. Het Systeem Bennink tracht een evenwicht tussen deze beide factoren te vinden.

Onze uitdaging ligt nu in het ontwikkelen van een systeem, dat rekening houdt met de

bovengenoemde elementen. Deze uitdaging valt uiteen in twee componenten, te weten:

1 Het ontwikkelen van een systeem dat informatie geeft over omzet, kosten en resultaat,

zonder dat de financiële administratie daarvoor noodzakelijkerwijs moet zijn bijge-

werkt. (De ‘lag’-variabelen.)

2 Het aanvullen van dit systeem met de belangrijkste niet-financiële maatstaven die

inzicht geven in de oorzaak van dit resultaat. (De ‘lead’-variabelen.)

De bespreking van de opzet van het resultatenvolgsysteem, valt uiteen in drie subparagra-

fen. Hierin worden achtereenvolgens besproken:

1 de algemene gegevens (paragraaf 4.5.1);

2 de branchespecifieke gegevens (paragraaf 4.5.2);

3 de bedrijfsspecifieke gegevens (paragraaf 4.5.3).

Het criterium voor de indeling is niet het feit of hetzelfde gegeven bij meerdere bedrijven

of branches voorkomt, maar de vraag of het desbetreffende gegeven bij meerdere bedrij-

ven op dezelfde wijze wordt berekend.

4.5.1 Algemene gegevens
De algemene gegevens, zoals deze in het resultatenvolgsysteem worden opgenomen, zijn

ontleend aan het Systeem Bennink. Het doel van deze gegevens is wekelijks inzicht te ver-

krijgen in de liquidititeitspositie van de onderneming per einde van een week, alsmede in

de kosten van die betreffende week, zonder dat de noodzaak bestaat dat de financiële

administratie is bijgewerkt.

4.5.1.1 De weergave van kosten en resultaat
Indien men de financiële administratie van een groot bedrijf vergelijkt met die van een

klein bedrijf, dan ziet men dat die onder meer verschilt op het volgende punt. Een klein

bedrijf werkt, in tegenstelling tot een groot bedrijf, vaak met onzuivere grootboekreke-

ningen. Een bedrijf met een uitgebreidere financiële administratie gebruikt daarentegen

dikwijls zuivere grootboekrekeningen. Een onzuivere rekening bevat zowel balansposten
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als posten van de verlies- en winstrekening, terwijl op een zuivere rekening slechts òf

balansposten òf verlies- en winstposten voorkomen.

Indien uitsluitend op het einde van het jaar, bij het opmaken van de jaarrekening, een

boeking wordt gemaakt om rekeningen zuiver te maken (middels voorafgaande journaal-

posten), is het gevolg hiervan dat tussentijds inzicht niet direct uit de gegevens kan worden

verkregen. Het is dan zeer bewerkelijk om frequent, in ons geval wekelijks, de financiële

administratie ‘zuiver’ te maken.

Het onderscheid hiertussen wordt aan de hand van een voorbeeld geïllustreerd. Stel een

onderneming ontvangt jaarlijks in januari een factuur van € 1.200,- voor verzekeringen.

Dan dient hiervan € 100,- maandelijks ten laste van de verlies- en winstrekening te

komen, terwijl het restant een balanspost is, te weten vooruitbetaalde verzekering. Bij

een zuivere financiële administratie wordt deze boeking elke verslagperiode gemaakt, in

casu zou maandelijks een boeking dienen te worden gemaakt.

Ondanks dat bezwaar, kan echter toch een regelmatig inzicht in het resultaat worden

verkregen. Een groot aantal kosten ligt namelijk vast en is daarom voor enig jaar secuur te

begroten. In grote lijnen kan onderscheid worden gemaakt in vier soorten vaste kosten:

indirecte personeelskosten, huisvestingskosten, overige algemene kosten, afschrijvingen

en rente.

Significante afwijking in de bovengenoemde kosten ten opzichte van de begroting vindt

uitsluitend plaats in geval van:

1 onverwachte mutaties in indirect personeel qua aantal of salaris;

2 onverwachte (des-)investeringen waardoor de kosten van afschrijvingen en rente ver-

anderen;

3 een andere ontwikkeling van de algemene kosten dan was voorzien.

Door de bovengenoemde kosten te begroten en toe te rekenen aan het aantal dagen dat

het bedrijf is geopend, worden de kosten per dag bepaald. Het is dan tevens bekend welke

toegevoegde waarde een bedrijf op een dag dient te realiseren ten einde winst te maken.

Correcties op de begroting vinden uitsluitend plaats indien zich één van de bovenge-

noemde drie situaties voordoet.

Toerekening van kosten en opbrengsten naar dagen, respectievelijk directe uren,

geschiedt door de begrote kosten en opbrengsten te delen door het aantal begrote werk-

bare dagen. Hierdoor komt een begroting tot stand met de volgende gedaante:
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De totale kosten per week worden in het resultatenvolgsysteem als volgt bepaald:

1 De indirecte lonen en de overige kosten per dag worden vermenigvuldigd met het

aantal dagen van de betreffende week dat het bedrijf is geopend.

2 Het aantal directe uren van de betreffende week wordt vermenigvuldigd met het

gemiddeld kostprijsuurtarief. Dit geldt ook voor oproepuren en inleenkrachten.

3 Deze beide gegevens worden bij elkaar opgeteld en vormen samen de totale kosten.

Indien de onderneming variabele kosten heeft die van materieel belang zijn, dan worden

deze in principe meegenomen in het materiaalverbuik of de inkoopwaarde.

Bovenstaand is aangegeven hoe de kosten per dag worden berekend. Indien de totale

loonkosten van direct personeel bekend zijn, en voorts bekend is hoeveel directe uren

volgens de begroting worden gemaakt, dan is het mogelijk de totale directe loonkosten per

uur te berekenen. Deze kosten worden als variabel gezien en de totale directe loonkosten

van een werkbare dag worden berekend op basis van het aantal directe uren door middel

van de volgende formule:

directe loonkosten = direct uurloon x directe uren (1)

Deze formule dient op twee punten te worden verfijnd. In de eerste plaats worden op

deze wijze geen kosten aan ziekte-uren toegerekend (deze vallen immers buiten de directe

uren) en in de tweede plaats worden overuren tegen het directe uurloon berekend, hoewel

hiervoor dikwijls een toeslag geldt. Omwille van de eenvoud wordt met deze complicatie

in dit voorbeeld geen rekening gehouden.
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Per jaar Per dag

Omzet Ojaar Odag

Materiaalverbruik (x%) Mjaar Mdag

—————— ——————

Toegevoegde waarde T.W.jaar T.W.dag

—————— ——————

Directe lonen Djaar Ddag

Indirecte lonen Ijaar Idag

Afschrijvingen Ajaar Adag

Overige kosten, inclusief rente Kjaar Kdag

—————— ——————

Totale kosten (T.K.) (D+I+K+A)jaar (D+I+K+A)dag

—————— ——————

Resultaat (T.W.-T.K.)jaar (T.W.-T.K.)dag

Tabel 23  De begroting in het resultatenvolgsysteem 



De totale kosten op een dag (exclusief materiaalverbruik) bedragen nu:

totale kosten = vaste kosten + (directe uren  x  uurloon) (2)

De totale kosten per uur (exclusief materiaalverbruik) zijn dan:

vaste kosten + (directe uren  x  uurloon)
kosten per uur = ————————————————— (3)

directe uren

Dit bedrag is met name van belang ter controle op het tarief waarmee voorcalculaties

worden gemaakt. Het zal duidelijk zijn dat bij een toenemend aantal directe uren de

totale kosten per uur lager worden, en bij een afnemend aantal directe uren hoger. Dit

komt doordat de indirecte kosten dan over meer/minder directe uren moeten worden

verdeeld.

4.5.1.2 Overige algemene gegevens
Naast kosten zijn er nog enkele posten die bij elke organisatie voorkomen en die van

belang zijn voor ons resultatenvolgsysteem. Dit zijn:

1 (des)investeringen;

2 aflossingen/afgesloten nieuwe leningen;

3 debiteuren, crediteuren, bank- en girosaldi.

De som van de bovengenoemde posten samen met de afschrijvingen biedt een mogelijk-

heid tot een controle op het resultaat na betaalde vennootschaps- of inkomstenbelasting.

4.5.2 Branchespecifieke gegevens
Indien vaststaat hoeveel de vaste kosten per week bedragen, dient vervolgens de bruto-

winst of toegevoegde waarde te worden vastgesteld om het resultaat van de betreffende

periode te kunnen berekenen. Hoe de omzet en de inkoopwaarde worden bepaald, is

afhankelijk van de aard van het bedrijf en de inrichting van de administratie. Voorts wor-

den controlepunten ingebouwd om te beoordelen of gegevens juist zijn verwerkt.

4.5.2.1 Het bepalen van de gerealiseerde omzet
Bij het bepalen van de gerealiseerde omzet wordt onderscheid gemaakt tussen:

1 handel;

2 verwerking van uren;

3 procesproductie.

We bespreken deze achtereenvolgens.

[1] Handel

Bij een handelsonderneming dienen inkopen en verkopen in relatie tot elkaar te staan.

Het bepalen van de omzet kan op verschillende manieren plaatsvinden. We noemen

de volgende twee:
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1 het optellen van de verzamelstaten uit kassa’s;

2 het totaliseren van de verzonden facturen.

Het bepalen van de inkoopwaarde kan in beginsel op twee manieren plaatsvinden:

1 Er wordt gewerkt met een voorraadadministratie. In dat geval wordt met het totali-

seren van kasregisters en/of facturen de inkoopwaarde van de producten gelijktij-

dig meegetotaliseerd.

2 Er wordt gerekend met een vaste marge per productgroep. Bij het vaststellen van

deze marge dient rekening te worden gehouden met de gemiddelde kosten van de

verstrekte garanties. Indien de marge waarmee wordt gerekend juist is, zou het

verschil tussen berekend verbruik en inkopen gelijk moeten zijn aan de voorraad-

mutatie. De theoretisch berekende voorraad is daarom controlepunt. Wijkt de theo-

retische voorraad significant af van de werkelijke voorraad, dan zal de ondernemer

dat constateren en dient de marge te worden bijgesteld.

[2] Verwerking van uren

1 Dienstverlening op basis van uren

Indien het primaire proces van een bedrijf bestaat uit dienstverlening waarbij tijd

in rekening gebracht wordt (man- of machine-uren), dan kan aan de hand van

urenstaten worden berekend hoe hoog de theoretische omzet is. Het verschil tus-

sen deze theoretische en werkelijke omzet kan uit twee componenten bestaan:

nog te factureren of indirecte uren. Door nu in de begroting rekening te houden

met een vast percentage voor indirecte uren, kan de omvang (in geld) van de theo-

retisch nog te factureren werkzaamheden worden berekend. Dit is tevens het con-

trolepunt. Is dat bedrag niet juist, dan weet de ondernemer dat er moet worden bij-

gestuurd.

2 Productie op basis van uren

Indien productie plaatsvindt op basis van uren, zijn er in zijn algemeenheid drie

componenten te onderkennen die de kostprijs van het product bepalen:

a het gebruik van materialen;

b het gebruik van machine-uren;

c het gebruik van mensuren.
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Stel dat een bepaalde handelsonderneming een gemiddelde bruto-marge van 30% over de omzet behaalt. Indien in
een bepaalde week voor € 20.000,- goederen zijn verkocht en voor € 3.500,- goederen zijn ingekocht, dan moet de
voorraad met € 10.500,- zijn afgenomen. Deze afname wordt als volgt berekend: de inkoopwaarde van de verkopen is
70% van 20.000 = € 14.000,-. Tegenover deze voorraadafname staan inkopen ter waarde van € 3.500,-. Per saldo is
sprake van een afname van de voorraad van € 10.500.-. Is dat niet het geval, dan dient de theoretische marge te wor-
den bijgesteld.

Stel dat een ondernemer een gemiddeld uurtarief van € 60,- in rekening brengt. Indien in een week 100 uren aan
directe werkzaamheden zijn verricht en € 1.000,- is gefactureerd, dan is het nog te factureren bedrag toegenomen met
€ 5.000,-, mits de calculatie correct is. Deze € 6.000 is als volgt opgebouwd: 100 x € 60,- = € 6.000,- Hiervan is
reeds gefactureerd: € 1.000,-. Resteert nog te factureren: € 6.000,- -/- € 1.000,- = € 5.000,-



In veel gevallen vindt geen (tussentijdse) afzonderlijke registratie van de bovenge-

noemde elementen plaats. In principe wordt binnen het RVS als volgt met deze

problematiek omgesprongen:

Allereerst wordt de basis bepaald waarop een onderneming haar werkzaamheden

registreert en factureert. In veel gevallen worden hiervoor òf de machine-uren òf

de mensuren als uitgangspunt genomen. Een uitzondering hierop wordt gevormd

door de situatie waarbij de verhouding mensuren/machine-uren sterk wisselend

kan zijn èn de kosten van het gebruik van mensuren of machine-uren elk afzon-

derlijk te hoog zijn om deze te kunnen verdisconteren in één standaardtarief.

We beschrijven eerst de situatie waarbij we uitgaan van één gemiddeld machine-

mensuur tarief. De kostprijsanalyse die wij in paragraaf 3.5.3 beschreven zal bij

toepassing in een productiebedrijf met stukproductie resulteren in gedifferen-

tieerde kostprijstarieven per machine-mensuur voor elke onderscheiden bewer-

king. Op basis van deze kostprijzen zal de onderneming in veel gevallen de (even-

eens gedifferentieerde) verkoopprijs per bewerking vaststellen. Op basis van de

verwachte bezetting kan de onderneming echter een gemiddeld verkooptarief vast-

stellen. Dit is het tarief dat het uitgangspunt vormt voor het resultatenvolgsys-

teem.

Het gemiddelde verkooptarief per uur exclusief materiaalverbruik vermenigvul-

digd met het begrote aantal uren op jaarbasis levert de verwachte toegevoegde

waarde op. De begrote omzet kan worden bepaald door deze toegevoegde waarde

te vermeerderen met het verwachte materiaalverbruik en de winstopslag die op

deze materialen wordt berekend. Binnen het resultatenvolgsysteem worden in

beginsel alle winstopslagen toegerekend aan de uren. Met andere woorden: de

begrote omzet (inclusief alle winstopslagen) wordt verminderd met de inkoop-

waarde van de materialen (en eventueel werk door derden) en dit saldo wordt

gedeeld door het begroot aantal directe uren om zodoende tot een calculatietarief

te komen voor het RVS.

Wordt het totaal begrote materiaalverbruik eveneens gedeeld door het totaal aantal

begrote directe uren, dan ontstaat een begroot materiaalverbruik per direct uur. Op

deze wijze hebben wij de volgende drie gegevens verkregen:

a de begrote toegevoegde waarde per direct uur, hierin begrepen alle winstopslagen;

b het begrote materiaalverbruik per direct uur;

c de begrote omzet per uur.

Deze laatste is de som van a. en b.

Het grote probleem dat zich bij veel bedrijven voordoet die productie leveren op

basis van mens- en machine-uren, is dat er zich een grote mutatie voordoet in het

saldo onderhanden werken. Voorbeelden hiervan zijn bouwbedrijven en installa-
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tiebedrijven, maar ook de machinefabrieken die wij in de casestudie (hoofdstuk 7)

verder uitwerken.

Bij de berekening van de tussentijdse resultaten kunnen wij daarom niet steunen op

de gefactureerde bedragen als uitgangspunt voor de bepaling van de gerealiseerde

omzet. De bepaling van de gerealiseerde omzet vindt bij het RVS daarom plaats door

het aantal directe uren te vermenigvuldigen met de begrote omzet per uur.

Er bestaan twee controlepunten op basis waarvan kan worden vastgesteld of de

begrote omzet per direct uur ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd en of het veron-

derstelde materiaalinhoudpercentage juist is. Door het product van het cumula-

tieve aantal directe uren en de begrote omzet per uur te verminderen met het

totaal aan gefactureerde omzet, ontstaat de mutatie nog te factureren omzet.

Wordt hierbij het saldo nog te factureren per begin van de rapportageperiode opge-

teld, dan ontstaat het saldo nog te factureren per einde van de rapportageperiode.

Hier ligt een controlepunt. In de praktijk blijkt dat de meeste ondernemers hetzij

weten hetzij eenvoudig kunnen nagaan welk bedrag op enig moment nog dient te

worden gefactureerd. Daarnaast kan een structurele tendens in de hoogte van dit

bedrag aanwijzingen geven omtrent de juistheid van het gehanteerde tarief voor de

begrote omzet.

Een tweede controlepunt ligt in de berekening van de theoretische voorraad. Indien

het aantal directe uren wordt vermenigvuldigd met het begrote materiaalverbruik

per direct uur, ontstaat inzicht in het theoretisch materiaalverbruik. Door dit te ver-

meerderen met de voorraad per begin van de rapportageperiode en de inkopen

gedurende de rapportageperiode, ontstaat de theoretische eindvoorraad. Is de wer-

kelijke eindvoorraad hoger dan deze theoretische eindvoorraad, dan is het werke-

lijke materiaalverbruik per direct uur lager geweest dan begroot. Het omgekeerde

geldt indien de werkelijke eindvoorraad lager is dan is berekend met het MKS.

Indien duidelijk is dat de gerealiseerde toegevoegde waarde per uur afwijkt van de

begrote toegevoegde waarde per uur, dan zal de onderneming de oorzaak hiervan

dienen te analyseren. De redenen hiervoor kunnen divers van aard zijn, zoals:

a Het materiaalinhoudpercentage wijkt af van begroot, waardoor de winst op mate-

rialen (die in het RVS verwerkt zit in de toegevoegde waarde) afwijkt van begroot.
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Stel dat een productieonderneming de volgende begroting heeft gemaakt. Verwacht aantal productieve uren: 10.000,
verwachte omzet € 1 mln. en materiaalinhoud 30%. De omzet per uur bedraagt dan € 100,- en de materiaalinhoud
per uur € 30,-.

In een bepaalde week zijn de volgende gegevens bekend: materiaal inkopen € 2.500,- gefactureerd € 15.000,- en pro-
ductieve uren 200. In dat geval bedraagt het theoretisch materiaalverbruik € 6.000,- (200 x € 30,-). De voorraad
materialen dient derhalve met € 3.500,- (€ 6.000 -/- € 2.500) te zijn afgenomen. Het totaal aan nog te factureren
werk zal nu met € 5.000,- zijn toegenomen, te weten (200 x € 100,-) -/- € 15.000,-.



b Het RVS rekent met een gemiddeld tarief voor machine-mensuren. Afwijkende

verhoudingen kunnen ertoe leiden dat in werkelijkheid een afwijkend tarief

wordt gerealiseerd.

c De directe uren worden niet tegen calculatietarief aan de afnemer doorbere-

kend. Hiervoor kunnen diverse oorzaken bestaan, zoals calculatiefouten, efficiën-

cyresultaten, commerciële overwegingen.

[3] Procesproductie

Indien sprake is van procesproductie kan de gerealiseerde productiewaarde in veel

gevallen op één van de volgende twee manieren worden bepaald. In bepaalde gevallen

kan simpelweg het aantal productie-uren worden vermenigvuldigd met de gemid-

delde productiewaarde per productie-uur. Ook kan het voorkomen dat machines zijn

voorzien van tellers, aan de hand waarvan de gereedgekomen productie kan worden

bepaald. Door de productie-uren te vermenigvuldigen met de gemiddelde waarde van

een eenheid geproduceerd product, ontstaat de totale productiewaarde.

In hoofdlijnen kan op de volgende twee punten een verschil ontstaan tussen produc-

tiewaarde en omzet:

1 niet elk product wordt direct verkocht waardoor voorraadmutaties ontstaan;

2 de gemiddelde verkoopprijs ligt niet vast, omdat deze door kortingen en/of toesla-

gen wordt beïnvloed.

4.5.2.2 De bepaling van de voorraad 
Het bepalen van de voorraad in het RVS hangt in veel gevallen samen met het bepalen

van de omzet. Hiervan is sprake indien wordt uitgegaan van een materiaalverbruik als

vast percentage van de omzet. De theoretische voorraad wordt dan als volgt bepaald:

eindvoorraad = beginvoorraad -/- (omzet x materiaalinhoudpercentage) +/+ inkopen (4)

In bepaalde gevallen wordt afgeweken van de bovenstaande formule. Dit is het geval in

branches waarbij hetzij de voorraad constant kan worden verondersteld, hetzij sprake is

van een zeer hoge omloopsnelheid van de voorraad. In zo’n geval wordt de inkoopwaarde

van de omzet gelijk gesteld aan de inkopen. Dit vindt bijvoorbeeld plaats bij branches

waarbij sprake is van bederfelijke goederen, zoals de mengvoederindustrie en restaura-

teursbranche. (Afgezien van wijninkopen.)

In beginsel wordt geen onderscheid gemaakt tussen voorraad grondstof en voorraad

gereed product. Indien dit wenselijk wordt geacht, kan dit onderscheid worden aange-

bracht. In dat geval zal op basis van productie en inkopen de voorraad grondstof worden

bepaald, en op basis van productie en verkopen de voorraad eindproduct. Het principe

blijft echter ongewijzigd.
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Indien wordt uitgegaan van een bepaald voorcalculatorisch materiaalinhoudpercentage

bij de berekening van de theoretische voorraad, dan biedt de afstemming tussen de werke-

lijke en de theoretische voorraad een mogelijkheid om vast te stellen of het voorgecalcu-

leerde materiaalinhoudpercentage in overeenstemming is met de werkelijkheid. Is dan

niet het geval, dan wijkt de gerealiseerde toegevoegde waarde of brutowinstmarge der-

halve af van de voorgecalculeerde waarde. Dit kan als volgt worden vastgesteld. Indien de

werkelijke voorraad hoger is dan de theoretische voorraad volgens het RVS, dan is de gere-

aliseerde brutowinst eveneens hoger dan door het RVS aangegeven. Is de werkelijke voor-

raad daarentegen lager dan de theoretische voorraad volgens het RVS, dan is de gereali-

seerde brutowinst ook lager dan voorgecalculeerd. Een correctie hierop kan op twee manie-

ren plaatsvinden. Indien de marge in werkelijkheid structureel afwijkt van de voorgecalcu-

leerde marge, dan dient in het RVS de marge te worden aangepast. Betreft het echter een

incidentele afwijking, dan dient een eenmalige correctie plaats te vinden in de vorm van

een vast bedrag waarmee de brutowinst en het materiaalverbruik worden aangepast. Na de

aanpassing dient de theoretische voorraad gelijk te zijn aan de werkelijke voorraad.

Uiteraard zijn er ook bedrijven die van een voorraadadministratie gebruikmaken. Indien

deze voortdurend wordt bijgewerkt, kan de inkoopwaarde volgens de voorraadadministra-

tie in het RVS worden overgenomen.

4.5.2.3 Overige branchespecifieke gegevens
Naast de bepaling van de omzet, en daarmee samenhangend de inkoopwaarde van de omzet

en de voorraad, heeft elke branche nog specifieke kenmerken die een bepaalde informatiebe-

hoefte van de ondernemer met zich meebrengen. Uiteraard is het niet mogelijk om op deze

plaats van elke denkbare branche een volledige beschrijving te geven van deze informatie.

Voor de adviseur is het van belang om op basis van zijn specifieke branchekennis vast te

stellen welke bedrijfsprocessen voor de branche kenmerkend zijn en welke informatie

over deze processen voor de ondernemer relevant is. Zo zal een houder van fokvarkens

voortdurend geïnformeerd willen zijn over het aantal biggen dat een zeug werpt, en zal

een houder van mestvarkens geïnteresseerd zijn in de gemiddelde voerkosten per kilo-

gram groei en de gemiddelde groei die per dag wordt gerealiseerd. Meestal betreft het hier

informatie die een verband legt tussen bedrijfsproces en resultaat. Deze informatie kan

inzicht verschaffen in de relatieve concurrentiepositie van een bedrijf.

4.5.3 Bedrijfsspecifieke gegevens
Het resultatenvolgsysteem, zoals wij dat tot nu toe hebben besproken, bevat voorname-

lijk financiële gegevens. Het doel van het MKS is echter om de ondernemer te ondersteu-

nen zowel op basis van financiële als op basis van niet-financiële gegevens. Reeds in hoofd-

stuk 3, de diagnose, bespraken wij welke gegevens dit zijn en hoe de onderneming deze

kan bepalen. Wij deelden deze gegevens in twee categorieën in: de markt en de daarbij

behorende KSF’en aan de ene kant en de interne bedrijfsprocessen en de daarbij beho-

rende DCF’en aan de andere kant.
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Zoals wij eerder al hebben aangegeven, beschrijven KSF’en de kenmerken ofwel de karak-

teristiek van de markt. De vraag werpt zich op hoeveel kritische succesfactoren über-

haupt kunnen worden onderkend en welke daarvan moeten worden gerapporteerd. In de

literatuur worden hiervoor verschillende aantallen genoemd. Hengeveld, Hofink en Wijn

(1997) benoemt een vast aantal KSF’en per branche. Een onderneming zal in de regel ech-

ter niet proberen zich op al deze kenmerken te onderscheiden. Een bewuste keuze daarin

waarop vervolgens de bedrijfsvoering wordt aangepast, en de wijze waarop de onderne-

mer met de markt communiceert, liggen meer voor de hand. Dit omdat KSF’en op

gespannen voet kunnen staan met elkaar. Zo kunnen door afnemers in een bepaalde

product/marktcombinatie bijvoorbeeld zowel prijs als kwaliteit als zeer belangrijk worden

genoemd. In dat geval zijn in de product/marktcombinatie waarschijnlijk deelsegmenten

te onderscheiden waarbij door verschillende prijs/kwaliteitverhoudingen verschillende

afnemersgroepen worden aangetrokken.

Tegen de achtergrond van het resultatenvolgsysteem is het relevant te weten op welke

KSF’en de ondernemer zich wil onderscheiden. Bij het bepalen van de strategie van de

onderneming heeft de ondernemer hierin een keuze gemaakt en bovendien heeft hij vast-

gesteld welke DCF’en nodig zijn om zich daadwerkelijk te kunnen onderscheiden op een

bepaalde KSF. De interne rapportage zal daarom ook geen kritische succesfactoren rappor-

teren, maar de meetbare grootheid van de distinctive competitive factor, de DC (distinctive

competence).

Het wekelijks rapporteren van een DC heeft alleen zin als het voor de ondernemer moge-

lijk is deze DC op korte termijn te beïnvloeden. Het doel van het resultatenvolgsysteem

dient immers met name het wekelijks verstrekken van informatie op basis waarvan de

ondernemer zijn beleidsvoering kan bijsturen. Een gegeven dat op zich een DCF kan

zijn, maar niet op korte termijn beïnvloedbaar is, zoals het marktaandeel, wordt op grond

hiervan niet opgenomen in de managementrapportage.

Naast beïnvloedbaarheid geldt tevens meetbaarheid als criterium voor het opnemen van

een DCF in de managementrapportage. Zoals al besproken is, is de meetbare grootheid

van een DCF een DC. Soms is de vertaling van een DCF naar een meetbare grootheid

eenvoudig. De DCF leveringssnelheid kan bijvoorbeeld worden vertaald in de DC: tijd in

dagen tussen bestellen en afleveren. Bepaalde andere DCF’en vereisen meer dan één DC

om te kunnen worden gekwantificeerd of zijn in het geheel niet te kwantificeren. De

DCF ‘service’ voor een kledingzaak is moeilijk in een of meerdere DC’s te vertalen.

Wanneer is de ‘service’ goed en wanneer is hij fout of minder goed? Het sturen op deze

DCF zal de onderneming niet via zijn weekrapportage doen, maar bijvoorbeeld via terug-

koppeling met de betreffende medewerker zelf. Dit aan de hand van normen die de

onderneming heeft voor datgene wat zij onder ‘service’ verstaat en de voor hoogte van de

servicegraad die zij wil bereiken.
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Behalve DC’s kunnen er variabelen zijn die weliswaar geen of nauwelijks een relatie met

de strategie bezitten, maar die zeer relevant zijn bij het besturen van de onderneming

(door Kaplan en Norton diagnostische maatstaven genoemd). Onder deze variabelen kan

zich informatie bevinden over de wijze waarop de onderneming presteert op negatieve

KSF’en, maar ook informatie over bepaalde factoren die iets zeggen over de doelmatig-

heid waarmee het product van de onderneming op enig moment totstandkomt. Ook deze

gegevens moeten in beginsel worden opgenomen in de wekelijkse rapportage.

Niet echter alle informatie die wenselijk is voor de besturing van de onderneming, is ook

op doelmatige wijze verkrijgbaar. De graad van automatisering speelt op dit punt een

belangrijke rol. De kosten van informatieverwerking moeten tegen de baten ervan worden

afgezet.

Met name in dit deel van de weekrapportage ligt de relatie tussen de BSC en het resulta-

tenvolgsysteem. Toch is er ook een onderscheid tussen de BSC en dit onderdeel van het

RVS. Kaplan (1996b:2) stelt: “De Balanced Scorecard heeft tot doel om de missie en de

strategie van een organisatie te vertalen in een allesomvattende verzameling performance-

maatstaven”. Zoals eerder vermeld, willen wij geen allesomvattende verzameling van per-

formancemaatstaven weergeven in de weekrapportage. Er zijn vier factoren die bepalen

welke niet-financiële informatie in de weekrapportage wordt opgenomen:

1 de beïnvloedbaarheid van de betreffende factor door de bedrijfsleiding;

2 de meetbaarheid ervan;

3 hetzij de relevantie in relatie tot de te voeren strategie, hetzij de relevantie als diagnos-

tische maatstaf;

4 de verhouding tussen baten en lasten die het vergaren van de benodigde informatie

met zich meebrengt.

Elk van de voornoemde factoren bevat een bepaalde mate van subjectiviteit. Het aantal en

de aard van de te rapporteren factoren vindt daarom plaats in onderling overleg tussen de

adviseur en het management. Het bepalen van de inhoud van een weekrapport is geen

statische gebeurtenis: leerervaringen kunnen voortdurend een bijdrage leveren aan het

bepalen van de aard, de inhoud en de vorm van de weekrapportage.

4.6 Naar het MKS
In dit hoofdstuk en het vorige hoofdstuk hebben we diverse modellen besproken die een

bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van het MKS. In het volgende hoofdstuk

komen we tot de ontwikkeling van het integrale MKS.

In dit hoofdstuk is de informatiebehoefte van een onderneming in relatie tot de door

haar gevolgde strategie aan de orde gekomen. Op basis van de Balanced Scorecard en

het Systeem Bennink hebben wij een resultatenvolgsysteem ontwikkeld dat geschikt is

voor toepassing in het MKB.
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5.1 Inleiding
Op grond van de voorgaande hoofdstukken komen wij in dit hoofdstuk tot het MKS, dat

voldoet aan de in de inleiding omschreven doelstelling. Deze is: het ondersteunen van

ondernemers in het MKB bij de besluitvorming op basis van financiële en niet-financiële

informatie die erop gericht is beslissingen op strategisch en op operationeel niveau te

integreren. Hiertoe hebben wij in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van strategie-

vorming in zijn algemeenheid. In hoofdstuk 3 hebben wij enkele modellen besproken die

kunnen worden gebruikt bij de bepaling van een strategie. In hoofdstuk 4 zijn enkele

modellen van interne informatievoorziening besproken, hetgeen heeft geleid tot de ont-

wikkeling van het RVS.

In dit hoofdstuk leggen wij de relatie tussen strategie en interne informatievoorziening. Dit

dient op een eenvoudige en heldere wijze plaats te vinden, toegespitst op MKB-bedrijven.

Het leggen van deze relatie vormt de laatste schakel die moet worden gelegd om het MKS

volledig te maken. Op dit moment missen wij echter nog een aantal elementen die noodza-

kelijk zijn om dit te kunnen. In de eerste plaats is dat de kwantitatieve vertaling van de

geplande strategie. Het kwantificeren van de strategie is noodzakelijk om te kunnen

beschikken over een norm waaraan de werkelijkheid in een latere fase kan worden getoetst.

In de tweede plaats is dat een verbindende schakel tussen strategie en operationele infor-

matie. Deze elementen worden in dit hoofdstuk aan het MKS toegevoegd, waarna alle ele-

menten worden geïntegreerd tot het complete ManagementKompasSysteem.

Dit hoofdstuk bestaat uit drie paragrafen. In paragraaf 5.2 beschrijven wij een model om

te komen tot ondernemingsplanning dat wij geschikt achten om toe te passen in het

MKS. Wij gebruiken hierbij de elementen zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 3. In

paragraaf 5.3 beschrijven we het systeem van interne informatievoorziening dat wij in

het MKS toepassen. Hierbij wordt voornamelijk gesteund op elementen die reeds in

hoofdstuk 4, Interne informatievoorziening, zijn besproken. In paragraaf 5.4 geven wij

een beschrijving van het integrale MKS.

5.2 Het ondernemingsplan in het MKS

5.2.1 Het strategisch plan
In hoofdstuk 2 bespraken wij enkele conventionele modellen van ondernemingsplan-

ning. Wij gaven aan de volgende elementen te willen gebruiken bij de opzet van het MKS:

1 Direct aan het begin van het MKS willen wij de ondernemer de vraag voorleggen wat

de reden is om de onderneming door te laten lichten: preventief, curatief of evaluerend.
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2 Tevens willen wij direct aan het begin van het MKS overgaan tot een globale analyse.

3 Wij maken onderscheid tussen enerzijds de missie/bedrijfsfilosofie en anderzijds de

persoonlijke doelstellingen van de ondernemer en de ondernemingsdoelstellingen.

4 Wij maken onderscheid tussen strategische keuzen en verbeteringen per onderne-

mingsgebied.

5 Bij het diagnostiseren van de organisatie willen wij de primaire activiteiten en de

ondersteunende activiteiten van de organisatie van elkaar onderscheiden.

6 Bij het toetsen van de strategische opties willen wij gebruikmaken van scenario’s.

Daarnaast willen wij uit hoofdstuk 3 de volgende elementen opnemen in het MKS: in de

eerste plaats een sterkte/zwakte analyse waarbij onder meer op basis van bedrijfsvergelij-

king en een strategische kostprijsanalyse concurrentievoor- en nadelen worden geanaly-

seerd, en in de tweede plaats een analyse van de externe ontwikkelingen, onderverdeeld

naar een analyse van de afzetmarkt, een concurrentieanalyse en de analyse van overige

marktontwikkelingen.

Elk van de bovenstaande elementen wordt hierna verder uitgewerkt.

[1] Direct aan het begin van het MKS wordt aan de ondernemer de vraag voorgelegd wat de reden is

om de onderneming te laten doorlichten. Deze reden kan preventief, curatief of evaluerend zijn

Het is voor de adviseur van belang te weten wat de reden is voor de ondernemer om

het bedrijf te laten doorlichten. Deze reden bepaalt immers mede waar de nadruk bij

de doorlichting op dient te worden gelegd. Indien men uitsluitend een bestaand idee

wil toetsen, bestaat geen noodzaak tot het ontwikkelen van strategische opties. Bij

een curatieve doorlichting wordt een bestaand probleem als uitgangspunt genomen,

terwijl bij een preventieve doorlichting de doelstellingen van de ondernemer het uit-

gangspunt zijn.

[2] De oriëntatie aan het begin van het MKS

Overeenkomstig het Durham-model en het Novaa-model willen wij in het MKS alvo-

rens op de feitelijke ondernemingsplanning in te gaan, beginnen met een algemene

oriëntatie. Hiermee worden de volgende vijf doelstellingen beoogd:

1 Het verwerven van kennis omtrent de organisatie, zoals de aard en omvang van

het bedrijf, de relatieve betekenis van de diverse activiteiten en de structuur en

ontwikkeling van opbrengsten, kosten en vermogen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de

investeringsmogelijkheden in grote lijnen bekend.

2 Het verkrijgen van inzicht in de specifieke informatie en kennis waarover tijdens

het proces van ondernemingsplanning zal moeten worden beschikt.

3 Het verkrijgen van een beeld van de reden(en) van de ondernemer om het MKS

toe te passen, zodat hierop gedurende het proces van ondernemingsplanning kan

worden ingespeeld.

4 Het verkrijgen van een indicatie van doorlooptijd en tijdsbesteding die de imple-

mentatie van het MKS met zich mee zal brengen; tevens ontstaat een beeld van de
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daarbij te betrekken personen. De oriëntatiefase is derhalve ondersteunend bij de

planning.

5 Het verkrijgen van inzicht in speciale aandachtspunten bij het proces van planning.

Bij de oriëntatie komen drie onderwerpen aan bod. In de eerste plaats is dat wat Gibb

(1992) noemt een analyse van de onderneming in ‘overall’ financiële termen. In het

MKS noemen wij dit een initiële cijferanalyse. Bij bestaande bedrijven kan deze simpel-

weg plaatsvinden aan de hand van de jaarrekeningen van de meest recente jaren,

eventueel aangevuld met tussentijdse cijfers. In de tweede plaats is dat de doelstelling

van de toepassing van het MKS: waarom wil de ondernemer overgaan tot de invoering

van het MKS en is deze reden preventief of projectmatig? En in de derde plaats de glo-

bale marktverkenning. Hierbij worden de hoofdkarakteristieken van de markt in kaart

gebracht.

De mate van aandacht die aan de oriëntatiefase dient te worden geschonken, is sterk

afhankelijk van de voorkennis van de deelnemers aan het proces van strategische

besluitvorming. Het MKS is primair ontwikkeld om te worden toegepast door (externe)

adviseurs, en vooral zij dienen voor zichzelf voldoende aandacht aan deze fase te

besteden, om later de volgende stappen effectief en efficiënt te kunnen doorlopen.

[3] Het onderscheid tussen enerzijds de missie/bedrijfsfilosofie en anderzijds de persoonlijke

doelstellingen van de ondernemer en de ondernemingsdoelstellingen

In paragraaf 2.4 gaven wij aan waarom wij in het kader van het MKS strategievor-

ming laten plaatsvinden door middel van een bewust gestructureerd proces. In para-

graaf 3.1 beschreven wij vervolgens waarom wij aan dit proces van strategische plan-

ning een diagnose vooraf laten gaan. De vraag is nu, of het uitvoeren van de diagnose

direct kan plaatsvinden nadat de hiervoor beschreven oriëntatie is uitgevoerd.

Het antwoord hierop is ontkennend. Sterke en zwakke punten van een onderneming

en hiermee samenhangend haar distinctive competitive factors enerzijds, alsmede

de externe ontwikkelingen en daarmee samenhangend de kritische succesfactoren

anderzijds kunnen uitsluitend binnen een bepaald kader worden bezien. Dit kader

wordt gevormd door twee factoren. In de eerste plaats is dat het gebied waarop een

bepaalde onderneming actief wil zijn ofwel de missie van de onderneming, en in de

tweede plaats zijn dat de doelstellingen die men voor ogen heeft.

Bij het vaststellen van de business mission wordt getracht een antwoord te vinden op

de volgende vragen (Bontje, 1993):

1 Wat zijn de belangrijkste producten/diensten?

2 Wat zijn de belangrijkste klantengroepen?

3 Wat zijn de kernvaardigheden van het bedrijf?

4 Wat zijn de belangrijkste succesfactoren voor de toekomst?

5 Wat is de locatie van het bedrijf?
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6 Wat zijn de basisgedachten achter de bedrijfsvoering?

7 Wat zijn de maatschappelijke verantwoordelijkheden waar het bedrijf een bijdrage

aan wil leveren?

8 Hoe is de houding ten opzicht van de werknemers?

Bontje ziet de missie vooral als intern en extern communicatiemiddel. Daarnaast

heeft het beantwoorden van de bovengenoemde vragen voor ons de volgende doel-

stellingen:

1 Het geeft de context aan waarbinnen de later te bespreken diagnose dient te wor-

den uitgevoerd. Dit geldt in het bijzonder voor de volgende onderdelen van de

diagnose: de bedrijfsvergelijking, de externe analyse en het bepalen van KSF’en.

2 Het geeft de context aan waarbinnen de later te bespreken doelstellingen dienen te

worden geplaatst.

3 Het geeft een kader waarbinnen de strategische keuzen dienen te passen, uitgaande

van het feit dat geen strategische keuzen worden gemaakt die niet passen binnen de

bedrijfsfilosofie. Er ontstaat reeds een eerste indruk of strategische opties kunnen

worden gezocht in penetratie, of dat ook opties als bijvoorbeeld marktontwikkeling,

productontwikkeling en diversificatie door de onderneming worden overwogen.

4 Een discussie over de missie/bedrijfsfilosofie is meestal ondersteunend om in

een later stadium tot voldoende kwalitatief goede strategische opties te komen.

Is de business mission van de onderneming duidelijk, dan kunnen vervolgens doel-

stellingen worden geformuleerd. Deze kunnen in hun aard variëren van streefwaarde

tot harde randvoorwaarde. Bij het analyseren en expliciet maken van doelstellingen

worden deze gesplitst in twee categorieën: persoonlijke doelen van de directeur/eige-

naar en bedrijfsmatige doelen.

Bij de doelen die de directeur/eigenaar zich stelt, kunnen bijvoorbeeld familiale verhou-

dingen een rol spelen (Donckels 1998). Ook zal de ondernemer voor zichzelf impliciet of

expliciet een bepaalde loopbaanplanning in gedachte hebben. Nadrukkelijk spreken we

hier van het expliciet maken van doelstellingen. In de praktijk is men zich meestal niet

van al zijn of haar doelstellingen bewust. De invloed op het handelen van onbewuste

doelstellingen kan echter groot zijn. Daarnaast bestaan er ook doelstellingen waarvan de

ondernemer zich wel bewust is, maar die men niet wil uitspreken, bijvoorbeeld op sociale

gronden. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld status, macht of wedijver met een

bepaalde rivaal. Blijven deze doelstellingen onderhuids, dan zullen zij niettemin van

invloed zijn op het proces van strategische planning. Onderkenning van het bestaan ervan

is daarom belangrijk.

Behalve persoonlijke doelen van de directeur/eigenaar worden ook bedrijfsmatige doelen

onderkend. Dit zijn doelen die betrekking hebben op de onderneming. Voorbeelden zijn

de streefwaarden voor bepaalde kengetallen, zoals ROI, REV, en omloopsnelheden van

voorraad en vermogen, maar ook het gewenste groeipercentage valt hieronder.
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Doelstellingen kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn. Doelstellingen

dienen zoveel mogelijk SMART te zijn: ze moeten Simpel, Meetbaar, Aantrekkelijk, en

Realistisch zijn en de Tijdsplanning voor realisatie dient te zijn aangegeven. Dit geldt in

versterkte mate voor de bedrijfsdoelstellingen. Het SMART maken van doelstellingen

maakt immers communicatie over de doelstellingen en de realisatie ervan mogelijk, het-

geen motiverend kan werken op werknemers die een rol spelen bij de verwezenlijking van

de doelstellingen.

Het bepalen van de missie/bedrijfsfilosofie is in de praktijk overigens een iteratief proces

met het bepalen van de doelstellingen en het uitvoeren van de diagnose: doordat nieuwe

inzichten worden verkregen, kan de onderneming haar doelen bijstellen of kan ze nieuwe

markten gaan bedienen, andere productieprocessen gaan gebruiken of andere producten

gaan aanbieden, en daarmee veranderen van business mission.

Nadat de business mission alsmede de doelstellingen van de onderneming in kaart zijn

gebracht, kan een aanvang worden gemaakt met het uitvoeren van de diagnose. De uitvoe-

ring hiervan is in hoofdstuk 3 uitgebreid beschreven. De diagnose geeft in de eerste plaats

inzicht in de externe ontwikkelingen en de kritisch succesfactoren, en in de tweede plaats

in de sterkten en zwakten van de onderneming en daarmee samenhangend in de dis-

tinctive competitive factors. Dit inzicht is niet alleen van belang bij het opstellen van een

strategisch plan, maar tevens bij het bepalen van de informatie die dient te worden gerap-

porteerd opdat inzicht wordt verkregen in de samenhang tussen beslissingen op strate-

gisch en op operationeel niveau.

[4] Het onderscheid tussen strategische keuzen en verbeteringen per ondernemingsgebied

Door dit onderscheid te maken wordt voorkomen dat mogelijke verbeteringen binnen

de organisatie die tijdens de uitvoering van de diagnose naar voren komen, maar die

geen strategische relevantie bezitten, niet worden meegenomen in het later op te stel-

len actieplan.

[5] Het onderscheiden van de primaire activiteiten en de ondersteunende activiteiten bij het diag-

nostiseren van de organisatie

Het diagnostiseren van de onderneming vindt zowel intern als extern plaats. Extern

houdt in dat de omgeving en de veranderingen daarin in kaart worden gebracht. Intern

houdt in dat de sterkten en zwakten van de onderneming in relatie tot de missie/filo-

sofie, de doelstellingen en de externe ontwikkelingen worden geanalyseerd. Dit analy-

seren vindt plaats aan de hand van acht ondernemingsgebieden waarvan er zeven

zijn ontleend aan het Novaa-model: inkoop, productie, verkoop/marketing, adminis-

tratie, onderzoek/ontwikkeling, organisatie/personeel, beleid. Het achtste dat hier-

aan wordt toegevoegd, is financiën. Afhankelijk van de aard en de structuur van de

onderneming kan de adviseur uiteraard besluiten van de indeling in deze acht onder-

nemingsgebieden af te wijken.
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Aangezien het MKS is ontwikkeld om te worden toegepast door (externe) adviseurs, wordt

aan de interne analyse een tweetal elementen toegevoegd waarop het MKS verschilt van

de meeste andere modellen van ondernemingsplanning. Het eerste element is de

bedrijfsvergelijking. De externe adviseur is, mede gezien zijn onafhankelijke positie, in

staat de analyse van de onderneming af te zetten tegen die van vergelijkbare bedrijven.

Het tweede element is de gedetailleerde kostprijsanalyse. Op basis van zijn specifieke

deskundigheid kan de externe adviseur een kostprijsanalyse opstellen waartoe de gemid-

delde ondernemer in het MKB niet in staat is.

Bij de externe analyse brengen wij een aanpassing aan op het Novaa-model. Bij deze

methode wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen kansen en bedreigingen. In de

praktijk komt het echter veelvuldig voor dat een bepaalde verandering in de omgeving

zowel kansen als bedreigingen met zich meebrengt, afhankelijk van hoe een onderne-

ming hiermee omgaat. De ervaring leert dat in veel gevallen moeilijk van een kans of

bedreiging in absolute termen kan worden gesproken. Wij spreken daarom liever van

externe ontwikkelingen. De vragenlijst zoals die bij het Novaa-model wordt gehanteerd, is in

hoofdlijnen ook geschikt om te gebruiken in het MKS. Aangezien het MKS branchege-

richt wordt toegepast, kan de vragenlijst eveneens branchespecifiek worden opgesteld.

Hierdoor kunnen bijvoorbeeld vragen die zijn bestemd voor productieondernemingen,

worden verwijderd bij handelsondernemingen, en kunnen per branche (branche)speci-

fieke vragen worden toegevoegd aan de vragenlijst.

Uit deze externe ontwikkelingen destilleren wij Kritische Succesfactoren. Hierbij kan

soms worden gesteund op bestaande marktonderzoeken: de toeleveranciers, de branche-

vereniging of de onderneming zelf hebben vaak al onderzocht wat de KSF’en op de markt

zijn. Soms echter zal een nieuw onderzoek zijn vereist. De KSF’en worden onderscheiden

naar positieve en negatieve KSF’en.

De resultaten van de diagnose kunnen in drie categorieën worden ingedeeld. In de eerste

plaats kunnen verbeterpunten in de organisatie worden geïdentificeerd die min of meer

los staan van de te kiezen strategie. In de tweede plaats zullen er sterkten en zwakten

worden onderkend die met name tegen de achtergrond van een bepaalde strategische

optie meer of minder relevant zullen zijn. Deze worden in het MKS gescheiden weergege-

ven, waardoor de verbeterpunten die onafhankelijk zijn van de te bepalen strategie, later

niet over het hoofd worden gezien. In de derde plaats worden bij het uitvoeren van de diag-

nose DCF’en geïdentificeerd, die later relevant zijn bij het opstellen van de interne infor-

matievoorziening.

[6] Het gebruik van scenario’s bij het toetsen van de strategische opties

Een scenario is een intern consistent idee over de toekomst. Door de strategische

opties te plaatsen tegen de achtergrond van enkele scenario’s ontstaat inzicht in de

consequenties die er voor de onderneming zijn indien een bepaald scenario zich voor-

doet.
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5.2.2 De meerjarenbegroting

5.2.2.1 Doel van de meerjarenbegroting
Nadat een planning van de uitvoering van de gekozen strategische uitgangspunten is

opgesteld, kan hiervan een financiële vertaalslag worden gemaakt in de vorm van een

meerjarenbegroting. We geven hier drie redenen aan om dat te doen:

[1] Normstelling

Om vast te stellen in hoeverre men het beoogde resultaat daadwerkelijk behaalt, dient

eerst dit resultaat te zijn vastgelegd. Alleen dan kunnen afwijkingen worden vastge-

steld. Door de doelstellingen in een begroting vast te leggen, ontstaat derhalve een

normstelling waaraan de realiteit kan worden getoetst.

[2] Controlemiddel

In een begroting zijn normstellingen voor bepaalde kosten en opbrengsten weergege-

ven. Werknemers of afdelingen die een eigen verantwoordelijkheid hebben voor

bepaalde kosten en opbrengsten, dienen hierop te kunnen worden gecontroleerd. De

directie moet vast kunnen stellen in welke mate de gemaakte afspraken ook worden

nagekomen. Dit kan gebeuren door de afspraken in de begroting vast te leggen en

deze later periodiek op de werkelijkheid af te stemmen.

[3] Financiële consequenties

De situatie waarin een onderneming zich bevindt in combinatie met de toekomstver-

wachting, heeft impact op diverse gebieden. Door het kwantificeren van de conse-

quenties van het te voeren beleid ontstaat tevens inzicht in:

1 verwachte kostprijs/calculatietarieven;

2 de optimale financieringsstructuur;

3 liquiditeitsverloop;

4 fiscale gevolgen.

Indien hierin inzicht bestaat, kan tijdig actie worden ondernomen om op deze gebieden

een goed beleid te voeren.

5.2.2.2 De opbouw van de meerjarenbegroting
Om in een later stadium afwijkingen te kunnen analyseren dient bekend te zijn hoe de

meerjarenbegroting tot stand is gekomen. Daarom begint elke meerjarenbegroting met

het duidelijk omschrijven en vastleggen van de uitgangspunten.

Deze punten liggen aan de basis van de overige onderdelen van de meerjarenbegroting, te

weten:

1 personeelsbegroting;

2 investeringsbegroting;

3 financieringsbegroting;

4 exploitatiebegroting;
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5 staat van herkomst en besteding der middelen;

6 geprognotiseerde balansen.

Naast deze zes onderdelen, die in elke conventionele meerjarenbegroting worden opgeno-

men, wordt in het kader van het MKS nog een element toegevoegd. Dit is:

7 de normstelling voor variabelen die als kritisch worden aangemerkt. Hierdoor wordt

een verband gelegd tussen de meerjarenbegroting en de BSC. Vanuit het financiële

perspectief rapporteert de BSC elementen van de deelbegrotingen 1 tot en met 6.

Bij dit onderdeel van de meerjarenbegroting kunnen elementen worden opgeno-

men die op de BSC vanuit andere perspectieven worden gerapporteerd. Evenals bij

de weekrapportage geldt ook hier dat het niet ons doel is te komen tot een “allesom-

vattende verzameling van performancemaatstaven”. Het gaat om die persforman-

cemaatstaven die beïnvloedbaar en meetbaar zijn door de bedrijfsleiding en waarbij

de verhouding tussen baten en lasten, die het vergaren van de benodigde informatie

met zich meebrengt, zodanig is, dat rapportage ervan door het management als zin-

vol wordt ervaren.

De genoemde onderdelen sluiten nauw op elkaar aan. Immers de bronnen van een onder-

neming bestaan uit mensen en middelen die tot uitdrukking komen in de personeels- en

investeringsbegroting. De middelen dienen te worden gefinancierd (financieringsbegro-

ting). Vervolgens leiden deze bronnen tot resultaten (exploitatiebegroting). De exploitatie

gaat gepaard met inkomsten en uitgaven. Dit wordt weergegeven in de staat van herkomst

en besteding der middelen. Uit de combinatie van de eerder genoemde gegevens volgen

dan de geprognosticeerde balansen. Deze factoren zijn lag-variabelen. De uitkomst hiervan

is afhankelijk van andere variabelen, de zogenaamde lead-variabelen. De lead-variabelen die

voldoen aan de normen van doelmatigheid en doeltreffendheid, worden in de begroting

onder de KPI’s opgenomen.

De meerjarenbegroting heeft in zijn gebruik verschillende functies, die kunnen worden

onderverdeeld in functies voor de lange termijn en functies voor de korte termijn. Als

langetermijnfunctie is met name het eerder beschreven inzicht in de financiële conse-

quenties van het te voeren beleid van belang. Dit kan aanleiding zijn aanpassingen door te

voeren in de fiscale, juridische of financieringsstuctuur van de onderneming. Voorts kun-

nen verwachte knelpunten in mensen of middelen in beeld worden gebracht en kan hier-

tegen actie worden ondernomen. Bij de informatievoorziening over de korte termijn ver-

vult de meerjarenbegroting met name een rol bij het analyseren van de gerealiseerde

resultaten. Deze zullen periodiek (bijvoorbeeld per kwartaal) tegen de gerealiseerde cijfers

worden afgezet. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de gerealiseerde resultaten te relateren

aan het uitgestippelde beleid.

5.2.2.3 De indeling van de meerjarenbegroting
In hoofdstuk 4 is de Balanced Scorecard besproken, als één van de concepties voor het te

ontwikkelen resultatenvolgsysteem. Toch is dat niet het enige onderdeel van het MKS
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waarbij wij elementen van de BSC kunnen toepassen in ons model. In paragraaf 4.3.1

gaven wij aan dat de BSC:

1 zowel financiële als niet-financiële maatstaven meeneemt in de rapportage;

2 rekening houdt met de onderlinge verbondenheid tussen maatstaven;

3 deze maatstaven relateert aan de te volgen strategie van de onderneming;

4 de rapportage opbouwt vanuit een viertal perspectieven.

Deze uitgangspunten kunnen in hoofdlijnen ook worden meegenomen bij het opstellen

van de meerjarenbegroting. Hierdoor kan de meerjarenbegroting de verbinding vormen

tussen de ontwikkelde strategie enerzijds en de operationele informatievoorziening

anderzijds. Een aantal bezwaren tegen het gebruik van de BSC voor de interne rapportage

in het MKB die we al noemden in paragraaf 4.4, geldt onverkort ook bij de opstelling van

de meerjarenbegroting. Voor toepassing in het MKS brengen wij daarom enkele kleine

aanpassingen aan op de BSC bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Dit zijn de

volgende:

1 Afgezien van de vraag of het realistisch is, achten wij een begroting die bestaat uit

een ‘allesomvattende’ verzameling van prestatiemaatstaven in het MKB overbodig,

gezien de relatieve transparantie en overzichtelijkheid in het MKB-bedrijf. Wij beper-

ken ons daarom tot de belangrijkste prestatiemaatstaven.

2 Vanuit alle vier door Norton en Kaplan genoemde perspectieven leggen wij in de

meerjarenbegroting een aantal genormeerde prestatiemaatstaven vast. Wij zullen

evenwel het strikte onderscheid tussen de vier perspectieven van Kaplan en Norton

niet consequent aanhouden. Dit geldt het sterkst voor het innovatieperspectief. Wij

maken de vorderingen die worden gemaakt op opleidingen, maar ook die betrekking

hebben op innovatie, geen onderdeel van de interne rapportage in het kader van het

MKS. Dit omdat in de eerste plaats daardoor onnodig een gedeelte van de informatie

wordt weggesneden die door mondeling contact met de betreffende werknemer(s)

wel ter tafel komt, in de tweede plaats de interne informatievoorziening daardoor

onnodig complex zou worden, en in de derde plaats geen behoefte bestaat aan weke-

lijkse rapportage met betrekking tot dit perspectief.

3 Binnen het MKS houden wij niet per definitie vast aan de perspectieven zoals deze

door Kaplan en Norton zijn ontwikkeld. Afwijkingen zijn op twee punten mogelijk. In

de eerste plaats kan het voorkomen dat andere dan de door Kaplan en Norton

genoemde perspectieven de specifieke kenmerken van een branche beter tot zijn recht

doen komen. In de tweede plaats kan de strategie van een onderneming een afwij-

kende benadering wenselijk maken.

4 Om aan te sluiten bij het spraakgebruik en de denkwijze van veel ondernemers in

het MKB, spreken wij in het MKS niet over ‘perspectieven’, zoals dat in het basismo-

del van de BSC wel gebeurt. De perspectieven zijn invalshoeken die de adviseur in

gedachte dient te houden bij het opstellen van de meerjarenbegroting of later bij de

opstelling van het resultatenvolgsysteem, maar die zo niet letterlijk worden benoemd.
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5.3 De interne informatievoorziening
Zoals wij beschreven hebben in de inleiding, willen wij een systeem ontwikkelen waarbij

wordt gewerkt met financiële en niet-financiële informatie, waaruit de samenhang blijkt

tussen beslissingen op strategisch niveau en beslissingen op operationeel niveau.

Hiertoe ontwikkelden we in de hoofdstukken 2 en 3 een model om op basis van onder

meer een diagnose te komen tot een strategisch plan. In paragraaf 5.2.2.1 lieten wij zien

hoe de uitgestippelde strategie door het opstellen van een meerjarenbegroting kan worden

gekwantificeerd. In hoofdstuk 4 ontwikkelden wij een model om te komen tot interne

informatievoorziening die tijdig is en aansluit bij de bedrijfsprocessen alsmede bij de

strategie van de onderneming. Voegen wij de strategische onderdelen uit de hoofdstuk-

ken 2 en 3 en paragraaf 5.2.2.1 samen met het operationele informatiesysteem dat is

beschreven in hoofdstuk 4, dan vallen de volgende twee zaken op:

1 We beschikken over een beschrijving van de strategie voor de komende jaren en de

kwantificering van de strategie enerzijds, alsmede over wekelijkse informatievoorzie-

ning anderzijds, maar een verbindende schakel tussen deze twee elementen ont-

breekt.

2 Een afstemming ontbreekt tussen die informatie uit het resultatenvolgsysteem en die

uit de financiële administratie. Om het MKS te kunnen completeren, dienen deze

twee elementen nog te worden toegevoegd aan het systeem. We beschrijven ze achter-

eenvolgens in de volgende twee subparagrafen.

5.3.1 De verbinding tussen resultatenvolgsysteem enerzijds en meerjarenbegroting
en planning anderzijds

Eén van de doelstellingen van het MKS is interne informatie aan de ondernemer te ver-

schaffen om beslissingen op strategisch en beslissingen op operationeel niveau te integre-

ren. Hiertoe dient een verband te worden gelegd tussen operationele en strategische

informatie. We dienen aan het MKS daarom nog een instrument toe te voegen om deze

elementen met elkaar te verbinen. Dit element wordt in het MKS het jaarplan genoemd.

5.3.1.1 Het doel van het jaarplan
Van het meerjarenplan zoals dat door ons beschreven is, kan een jaarplan worden afge-

leid. In dit plan worden de verantwoordelijkheden voor het komende jaar vastgelegd. Het

belangrijkste verschil tussen de meerjarenbegroting en het jaarplan is dat de meerjarenbe-

groting richtinggevend is, terwijl het jaarplan primair taakstellend is. Het jaarplan is

daarom gedetailleerder dan de meerjarenbegroting.

Het jaarplan van het MKS bestaat uit twee onderdelen: het actieplan, dat voornamelijk

kwalitatief van aard is, en de jaarbegroting, die voornamelijk kwantitatief van aard is. Het

kwantitatieve gedeelte bestaat uit financiële en niet-financiële gegevens.

Behalve het genoemde verschil tussen een meerjarenbegroting en een jaarplan zijn er nog

de volgende redenen om een jaarplan op te stellen:
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1 Bij het formuleren van de strategie wordt een inventarisatie gemaakt van de omstan-

digheden op dat moment. Deze zijn echter, ook buiten de invloed van de organisatie

om, aan verandering onderhevig. Uitgangspunten kunnen worden achterhaald en

bijstelling behoeven. Dit kan jaarlijks in het jaarplan worden verwerkt. Het strategisch

leren wat Kaplan en Norton (1996:18) ziet als één van de doelstellingen van de BSC,

kan op deze manier in de planning worden verwerkt.

2 Het opnieuw opstellen van het jaarplan dwingt om kritisch te blijven en open te staan

voor andere mogelijkheden dan geformuleerd bij de strategische keuzen.

3 In het jaarplan kunnen bepaalde (niet-financiële) performance-indicatoren worden

verwerkt, die in de meerjarenbegroting niet zijn verwerkt en die regelmatige bijstel-

ling behoeven.

4 (Een gedeelte van) het kwantitatieve gedeelte van het jaarplan is nodig om het resulta-

tenvolgsysteem te kunnen laten functioneren. Het RVS rekent immers aan het begin

van het jaar de begrote vaste kosten toe aan het aantal dagen dat het bedrijf is geopend, en

rekent vervolgens de begrote variabele kosten toe aan de onderliggende driver. Deze begrote

kosten worden later geleidelijk aangepast indien uit de tussentijdse cijfers blijkt dat de in

het jaarplan gehanteerde uitgangspunten door de werkelijkheid zijn achterhaald.

Om bij te kunnen sturen, is het van belang dat de werkelijkheid met een norm wordt verge-

leken. Op basis van de analyse die daaruit volgt, dient te worden bepaald op welke wijze

moet worden bijgestuurd. De (taakstellende) norm wordt gesteld in het jaarplan, de werke-

lijkheid wordt weergegeven door het resultatenvolgsysteem en de tussentijdse cijfers.

5.3.1.2 De afleiding van een jaarplan
In het jaarplan staan gegevens vermeld over de verwachte omzet, de kosten en het resul-

taat (de lags), maar ook over factoren die dat resultaat in belangrijke mate beïnvloeden (de

leads). Zo zal bijvoorbeeld het aantal directe uren een sterke invloed hebben op de omzet.

Binnen elke onderneming is een aantal van deze factoren te onderkennen. Ze zijn voor de

besturing van de onderneming van doorslaggevende betekenis en verdienen continue

aandacht van het management.

Bij het jaarplan spelen (naast een aantal andere factoren) de eerder besproken kritische suc-

cesfactoren en de Distinctive Competitive factors een belangrijke rol. De eerste geven de

karakteristieken en eisen van de markt aan. Het is voor de onderneming van belang voort-

durend tegemoet te komen aan de eisen van de markt. De tweede geven aan op welke

punten de onderneming zich van haar concurrenten onderscheidt.

5.3.2 Het resultatenvolgsysteem (RVS)
Nadat het jaarplan is opgesteld, dient de onderneming voortdurend zicht te houden op de

tussentijdse stand van zaken. Dit heeft tot doel:

1 Vast te stellen in welke mate het uitgestippelde beleid ook daadwerkelijk is gereali-

seerd. Blijkt de werkelijkheid af te wijken van de doelstelling, dan is één van de vol-

gende acties noodzakelijk:
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a Het bijsturen in de uitvoering van het beleid.

b Het aanpassen van de doelstellingen en eventueel andere strategische keuzen

maken. Deze actie is noodzakelijk indien de onderneming tot de conclusie komt

dat de door haar gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van het onderne-

mingsplan (deel I van het MKS) onjuist zijn.

2 Een communicatiemiddel te zijn bij managementbesprekingen.

3 Mensen binnen de organisatie te motiveren.

4 Vast te stellen of functionarissen binnen de organisatie de aan hen gedelegeerde taken

ook daadwerkelijk uitvoeren.

5 Te controleren of de gehanteerde kostprijzen en tarieven nog juist zijn.

6 De ondernemer inzicht te geven in de relatie tussen de gerapporteerde lag- en lead-

variabelen. Daarnaast wordt het bedrijfseconomisch inzicht van de ondernemer in

zijn algemeenheid verbeterd doordat hij steeds opnieuw wordt geconfronteerd met het

verband tussen kerngegevens over het primaire proces van zijn onderneming en

resultaatgegevens.

In het RVS wordt een wekelijkse rapportagefrequentie gehanteerd. De rapportage vindt

plaats op de eerste werkdag die volgt op de week waarover wordt gerapporteerd. Een

snelle en frequente interne rapportage heeft als voordeel dat oorzaken van afwijkingen ten

opzichte van de norm snel kunnen worden geanalyseerd. Het allesomvattend weergeven

van oorzaken en gevolgen op de interne rapportage wordt daarmee overbodig: op basis

van de ervaringen in de week waarover wordt gerapporteerd, kunnen de meeste analyses

reeds worden gemaakt.

Niet alle informatie leent zich echter voor wekelijkse rapportage, zelfs niet als het gaat om

gevens met betrekking tot de distinctive competences van de onderneming. Stel dat markt-

aandeel voor een onderneming van wezenlijk belang is voor het te behalen rendement.

Dan zal desondanks dit gegeven niet wekelijks worden gerapporteerd, al is het maar

omdat de afzet per week van andere aanbieders niet bekend zal zijn. Factoren waarbij

een wekelijkse rapportage niet zinvol, niet mogelijk of niet doelmatig is, kunnen wor-

den gerapporteerd bij de tussentijdse rapportage of bij de jaarcijfers. Voorwaarde is dan

wel dat bij het opstellen van deze cijfers van de conventie van uitsluitend financiële rap-

portage wordt afgeweken. Om voor de ondernemer ondersteunend te kunnen zijn bij de

besluitvorming, dient de tussentijdse en jaarrapportage aan te sluiten bij de (meerja-

ren)begroting. Dit maakt een vergelijking tussen soll en ist mogelijk. Op basis van deze

vergelijking kan vervolgens een verschillenanalyse plaatsvinden.

De frequentie waarmee tussentijds op basis van gegevens uit de financiële administratie

wordt gerapporteerd, verschilt van onderneming tot onderneming. Bij de bepaling van

deze frequentie spelen diverse factoren een rol. We noemen de volgende factoren die de

gewenste frequentie van interne rapportage verhogen:

1 De totale onderneming bestaat uit diverse afzonderlijke bedrijven. Frequente rappor-

tage kan dan noodzakelijk zijn om het totaaloverzicht te bewaren.
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2 De onderneming heeft kosten die niet proportioneel variabel zijn. Zij kunnen daar-

door noch als vast noch als variabel worden aangemerkt, waardoor afwijkingen ont-

staan tussen het RVS en de boekhoudkundige cijfers.

3 De onderneming wordt regelmatig geconfronteerd met incidentele baten en lasten of

heeft bepaalde kosten en/of opbrengsten die niet in het RVS (kunnen) worden meege-

nomen.

4 Externe instanties (bijvoorbeeld banken) leggen de onderneming eisen op met betrek-

king tot de (uit de financiële administratie afgeleide) interne rapportage.

5.3.3 De afstemming tussen resultatenvolgsysteem en financiële administratie
Na het verstrijken van het boekjaar zal de onderneming door middel van externe rappor-

tage verantwoording afleggen aan derden. De directie zal echter niet willen wachten tot

(ruim na) de afsluiting van het boekjaar alvorens inzicht te krijgen in de inhoud van deze

verantwoording. Door het vervaardigen van tussentijdse cijfers (ofwel periodieke finan-

ciële rapportage) kan de directie zich tussentijds een beeld vormen van hoe het externe

verslag er aan het einde van het boekjaar uit zal gaan zien. Bij ongewenste ontwikkelingen

kan dan nog worden bijgestuurd. De tussentijdse cijfers zijn niet aan wettelijke regels

gebonden en kunnen in beginsel dus naar eigen inzicht worden opgesteld, zoals ook de

overige interne rapportages naar eigen inzicht kunnen worden opgesteld. Doordat de uit-

komsten van de rapportage worden vergeleken met de gegevens uit vorige perioden,

geven ze een beeld van de ontwikkelingen in de tijd.

In het MKS hebben de tussentijdse cijfers nog een aanvullende functie. In het resultaten-

volgsysteem worden kosten grofweg gesplitst in vast en variabel. De begrote vaste kosten

worden vervolgens toegerekend aan de dagen dat het bedrijf is geopend, en de begrote

variabele kosten worden toegerekend aan de werkelijke hoeveelheden van de eenheden

die deze variabele kosten met zich meebrengen (bijvoorbeeld omzet of directe uren).

Uiteraard zullen de begrote vaste en variabele kosten in de praktijk vrijwel altijd afwijken

van de werkelijke vaste en variabele kosten. Op basis van tussentijdse cijfers is het moge-

lijk deze afwijking vast te stellen, te analyseren en te corrigeren. Door periodiek correcties

aan te brengen in de uitgangspunten die bij het resultatenvolgsysteem worden gehan-

teerd, convergeert het RVS gedurende het jaar steeds meer naar de boekhoudkundige

werkelijkheid. Aan het begin van het jaar daarentegen, als nog geen enkele correctie op

basis van tussentijdse cijfers heeft plaatsgevonden, speelt de begroting nog de belang-

rijkste rol bij de informatie die het RVS weergeeft.

Daarnaast is de tussentijdse rapportage uitstekend geschikt om over variabelen te rap-

porteren waarvan wekelijkse rapportage niet mogelijk, niet zinvol of niet doelmatig zou

zijn, maar waarvan rapportage per einde van het boekjaar te laat of onvoldoende frequent

zou zijn.

Samenvattend kunnen de functies van interne rapportage als volgt worden weergegeven:

1 ze geeft het management tussentijds een beeld van de behaalde resultaten;

2 ze maakt vergelijkingen mogelijk met zowel voorgaande deelperioden van het rap-
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portagejaar (bijvoorbeeld maanden of kwartalen) als met de begroting, waardoor tus-

sentijdse analyses van het resultaat mogelijk worden;

3 ze is een controlemiddel op het resultatenvolgsysteem;

4 ze biedt de mogelijkheid om over variabelen te rapporteren waarvan een wekelijkse

rapportagefrequentie te hoog, maar een jaarlijkse rapportagefrequentie te laag is.

5.4 Het ManagementKompasSysteem
Op grond van hetgeen in de voorgaande paragrafen en hoofdstukken is beschreven,

komen we in deze paragraaf tot een beschrijving van het totale MKS. Het MKS bestaat uit

de volgende tien stappen:

1 oriëntatie;

2 missie/bedrijfsfilosofie;

3 doelstellingen;

4 diagnose;

5 strategische keuzen;

6 planning;

7 meerjarenbegroting;

8 jaarplan;

9 resultatenvolgsysteem;

10 tussentijdse cijfers.

We lichten deze stappen onderstaand kort toe.

Stap 1: Oriëntatie

Deze fase heeft voor de adviseur tot doel zich te oriënteren op de onderneming, waarbij

hij het MKS toe gaat passen. Bij de oriëntatie komen drie onderwerpen aan bod. In de eer-

ste plaats is dat wat Durham noemt een analyse van de onderneming in ‘overall’ finan-

ciële termen. In het MKS noemen wij dit een initiële cijferanalyse. Bij bestaande bedrijven

kan deze simpelweg plaatsvinden aan de hand van de jaarrekeningen van de meest

recente jaren, eventueel aangevuld met tussentijdse cijfers. In de tweede plaats is dat de

doelstelling van de toepassing van het MKS: waarom wil de ondernemer overgaan tot de

invoering van het MKS en is deze reden preventief of projectmatig? En in de derde plaats

is dat de globale marktverkenning. 

De adviseur krijgt in deze fase een eerste indicatie van de mogelijkheden en onmoge-

lijkheden van de onderneming. Bovendien krijgt hij een eerste inzicht in speciale aan-

dachtspunten die bij de implementatie van het MKS van belang kunnen zijn.

Stap 2: Bepaling van de missie/bedrijfsfilosofie

In deze stap wordt antwoord gezocht op de volgende vragen:

1 Wat zijn de belangrijkste producten/diensten?

2 Wat zijn de belangrijkste klantengroepen?
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3 Wat zijn de kernvaardigheden van het bedrijf?

4 Wat zijn de belangrijkste succesfactoren voor de toekomst?

5 Wat is de locatie van het bedrijf?

6 Wat zijn de basisgedachten achter de bedrijfsvoering?

7 Wat zijn de maatschappelijke verantwoordelijkheden waaraan het bedrijf een bijdrage

wil leveren?

8 Hoe is de houding ten opzicht van werknemers?

De antwoorden op deze vragen vormen een kader waarbinnen de volgende stappen van

het MKS dienen te worden geplaatst.

Stap 3: Doelstellingen

Bij het bepalen van de doelstellingen probeert de adviseur in beeld te brengen welke doel-

stellingen de ondernemer bij het opstellen van het strategisch plan voor ogen heeft.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijke doelen van de ondernemer en

bedrijfsmatige doelen.

Stap 4: De diagnose

Met het uitvoeren van de diagnose wordt getracht sterkten en zwakten van de onderneming

enerzijds en de externe ontwikkelingen anderzijds in beeld te brengen, en te beoordelen in

welke mate deze twee op elkaar zijn afgestemd. Bij het bepalen van de sterkten en zwakten

van de onderneming maakt de adviseur onder meer gebruik van bedrijfsvergelijkende

gegevens. Daarnaast zal de adviseur een strategische kostprijsanalyse uitvoeren.

Stap 5: Strategische keuzen

In deze fase wordt bepaald welke strategie de onderneming in de nabije toekomst wil

gaan voeren. Dit vindt plaats door op basis van de resultaten uit de diagnose (stap 4) een

aantal strategische opties te formuleren, en per optie de risico’s ervan te analyseren.

Stap 6: Planning

In deze fase worden de in de vorige stap genomen beslissingen vertaald in een plan. De

planningsfase bestaat uit het uitwerken van de strategische keuzen in doelstellingen,

strategische (deel)plannen en verbeterpunten, die in stap 4 als ‘bijproduct’ van de diag-

nose naar voren zijn gekomen.

Stap 7: Meerjarenbegroting

In de meerjarenbegroting wordt een kwantitatieve vertaling gemaakt van de strategische

keuzen die bij stap 6 zijn gemaakt. Het opstellen van een meerjarenbegroting gebeurt om

drie redenen: in de eerste plaats om te beschikken over een norm aan de hand waarvan de

werkelijk behaalde resultaten kunnen worden geanalyseerd, in de tweede plaats om als

controlemiddel dienst te doen en in de derde plaats om de financiële consequenties van

het uitgestippelde beleid te kunnen bepalen.
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Stap 8: Het jaarplan

Het jaarplan is afgeleid uit de stappen 6 en 7 van het MKS: de planning en de meerjaren-

begroting. Het jaarplan beoogt taakstellend te zijn voor het komende jaar. Deze taakstel-

ling wordt zowel kwantitatief (jaarbegroting) als kwalitatief (actieplan) weergegeven. Het

jaarplan in het MKS omvat de uitgangspunten en normstelling voor het resultatenvolgsys-

teem, maar bevat daarnaast aanvullende elementen. In het jaarplan komen de kritische

succesfactoren en distinctive competitive factors terug, die bij stap 4, de diagnose, zijn

geanalyseerd. Daarnaast bevat het jaarplan een overzicht van de te ondernemen acties, de

voor deze acties verantwoordelijke personen en het tijdstip waarop deze acties dienen te

worden ondernomen.

Stap 9: Het resultatenvolgsysteem

Het resultatenvolgsysteem biedt de ondernemer wekelijks de voor hem relevante informa-

tie over zijn onderneming. Dit betreft financiële informatie over omzet, kosten resultaat

en belangrijkste balansposities, en niet-financiële informatie over distinctive competitive

factors en kritische succesfactoren. De belangrijkste functies van deze informatie zijn de

volgende: ze verschaft de ondernemer inzicht, ze is een controlemiddel, een motivatie-

middel en een communicatiemiddel.

Stap 10: De tussentijdse cijfers

Op basis van de gegevens uit de financiële administratie worden periodiek (bijvoorbeeld

per maand of per kwartaal) tussentijdse cijfers opgesteld. Deze cijfers hebben het vol-

gende tot doel: het tussentijds geven van een beeld van de behaalde resultaten aan het

management, het mogelijk maken van vergelijkingen met zowel voorgaande perioden

als met de begroting, waardoor tussentijdse analyses van het resultaat mogelijk worden,

het kunnen controleren van de informatie die wordt gegenereerd met behulp van het

resultatenvolgsysteem en het bieden van de mogelijkheid over variabelen te rapporteren

waarvan een wekelijkse rapportagefrequentie te hoog, maar een jaarlijkse rapportagefre-

quentie te laag is. Daarnaast biedt de tussentijdse rapportage de mogelijkheid vast te stel-

len of de doelstellingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Is dit niet het geval, dan

dient òf het beleid òf dienen de doelstellingen te worden bijgesteld.

Schematisch kan het MKS als volgt worden weergegeven:
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Wat is de reden van  
de onderneming om 

tot invoering van 
MKS over te gaan 

(preventief/projectmatig)


Ondernemingsgebieden:
Inkoop/Administratie/Verkoop & Marketing/
Productie/Onderzoek & Ontwikkeling/Beleid/

Organisatie & Personeel/Financiën



Persoonlijke doelen 
directeur/eigenaar



Bedrijfsmatige 
doelen



Wat is de positie 
van het bedrijf

 in ‘overall’ 
financiële termen



Wat zijn de 
hoofdkarak-
taristieken 

van de markt


SWOT

Nieuwe ideeën


Reeds 
gepland project



Opties (o.a. ongewijzigd beleid)


Scenario’s


Kritische beschouwing


Kwantitatieve analyse


Keuze strategische uitgangspunten


Uitwerken strategische keuzes 
in doelstellingen, 

strategische (deel)plannen 
en actieplannen



Verbetering per 
ondernemingsgebied



Jaarbegroting


Actieplan


Bedrijfs-
vergelijking


Strategische 
kostprijsanalyse










Sterkten/
Zwakten

Externe 
ontwikkelingen










 2 Business Mission


1 Oriëntatie


3 Doelstellingen


4 Diagnose


5 Strategische keuzen


Risicoanalyse


7 Meerjarenbegroting


8 Jaarplan



9 Resultatenvolgsysteem




10 Tussentijdse cijfers



6 Planning
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6.1 Inleiding
Om een praktijkonderzoek uit te kunnen voeren, dient aan een aantal voorwaarden te

worden voldaan. In de eerste plaats moet de geselecteerde branche voldoende bedrijven

bevatten die onder de definitie van midden- en kleinbedrijf vallen. In de tweede plaats

moeten er in de gekozen branche bedrijven beschikbaar zijn om bedrijfsvergelijking

mogelijk te maken. Als een branche aan deze twee eisen voldoet, kan deze in beginsel die-

nen als basis voor onderzoek.

Binnen het kader van dit proefschrift is gekozen voor een integrale toepassing van het

MKS binnen een mengvoederbedrijf. Hiervoor zijn de volgende redenen aan te geven:

1 Veel bedrijven die werkzaam zijn in de mengvoederindustrie behoren qua omvang tot

de doelgroep waarvoor het MKS is ontwikkeld.

2 In deze branche kan een cluster worden gevormd met onderling voldoende vergelijk-

bare bedrijven om zinvolle bedrijfsvergelijking mogelijk te maken.

3 De mengvoederindustrie is sterk in ontwikkeling. Dit is voornamelijk het gevolg van

de ontwikkelingen die plaatsvinden in de Nederlandse veeteelt. Hoge kapitaalinten-

siteit, turbulente ontwikkelingen en hoge uittredingsdrempels maken strategievor-

ming voor langere termijn een must voor ondernemingen in deze branche.

4 Omdat voldoende bestaande relaties binnen de mengvoederindustrie ter beschikking

staan, staat het op voorhand vast dat een onderdeel van stap 4 van het MKS, de bedrijfs-

vergelijking, met voldoende diepgang kan plaatsvinden.

Het bedrijf waarbij de casestudie is toegepast, zal in het vervolg met de fictieve naam Feed

B.V. worden aangeduid. Feed B.V. is een onderneming die zich bezighoudt met de verkoop

en vervaardiging van mengvoeders. Het bedrijf is gevestigd in het zuiden des lands, en

het afzetgebied bestaat uit Zuid-Nederland en België. De productie bedroeg in 1996 circa

240.000 ton.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 tot en met 11 wordt achtereenvolgens

de toepassing van de stappen 1 tot en met 10 van het MKS bij Feed B.V. beschreven. In

paragraaf 6.12 wordt de reactie van het management van Feed B.V. op de toepassing van

het MKS in hun bedrijf beschreven.

6.2 Stap 1: De oriëntatie
De eerste stap uit het MKS bestaat uit drie onderdelen: in de eerste plaats stelt de adviseur

vast wat de reden van de onderneming is om tot toepassing van het MKS over te gaan, in

de tweede plaats oriënteert de adviseur zich op de hoofdkarakteristieken van de markt, en
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in de derde plaats beoordeelt hij de positie van het bedrijf in ‘overall’ financiële termen.

[1] De reden om het bedrijf door te laten lichten

De reden om het bedrijf door te laten lichten kan de adviseur direct vragen indien hij wordt

benaderd om over te gaan tot de implementatie van het MKS. Het onderstaande wordt dus

in principe direct bij het eerste telefoongesprek besproken.

Feed B.V. geeft te kennen dat het bedrijf in beginsel vijfjaarlijks een ondernemings-

plan opstelt. De planningssessies vinden plaats met de staf en de directie van het

bedrijf. Het is reeds enkele jaren geleden dat dergelijke sessies bij Feed B.V. hebben

plaatsgevonden en de directie heeft de behoefte om deze sessies opnieuw te laten

plaatsvinden.

De vraag waar deze behoefte vandaan komt, wordt als volgt beantwoord. In de eerste

plaats valt het de directie op dat binnen de branche een sterke concentratie plaats-

vindt. Overnames en fusies komen regelmatig voor. Men vraagt zich af wat hiervan

precies de voordelen zijn en of een eventuele overname c.q. fusie ook een goede stra-

tegische optie is voor Feed B.V.

In de tweede plaats wil het management zijn inzicht in de externe ontwikkelingen

verscherpen, om ook in de nabije toekomst in een vroegtijdig stadium veranderin-

gen op de markt te onderkennen en te weten wat de opties zijn om hierop in te kun-

nen spelen.

In de derde plaats heeft het management de indruk dat het rendement van de onder-

neming kan worden verbeterd, dit gegeven het tonnage dat de onderneming produ-

ceert. Het management wil weten of deze indruk juist is en zo ja, wat er dan precies

kan worden gedaan om het rendement te verbeteren. In principe kan een te laag ren-

dement voortkomen uit één of meer van de volgende factoren:

1 de onderneming koopt haar grondstoffen, die circa 80% van de omzet bedragen,

te duur in;

2 de kosten zijn te hoog;

3 de verkoopprijzen zijn te laag;

4 de receptuur die de onderneming gebruikt, is kostprijstechnisch niet optimaal.

Inkopen vinden plaats via een inkoopcombinatie. Deze inkoopcombinatie koopt voor

diverse concurrerende bedrijven in. Marktprijzen van grondstoffen zijn relatief trans-

parant en indien de inkoopcombinatie te duur zou inkopen, zouden de andere leden

van de inkoopcombinatie ook met een te laag rendement moeten kampen, zo meent

de directie.

De kosten zet de onderneming regelmatig af tegen die van vergelijkbare bedrijven. Uit

deze vergelijking blijkt geenszins dat Feed B.V. relatief hoge kosten heeft per geprodu-
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ceerde ton voeders. Ook een kritische interne analyse van de kosten wijst er niet op dat

straffeloos bezuinigingen kunnen worden doorgevoerd die het rendement ten goede

zullen komen.

De verkoopprijzen worden door de onderneming eveneens voortdurend vergeleken

met die van concurrenten. Dit doet de onderneming door tweewekelijks prijslijsten

aan te vragen van de prijszetter in de regio. Daarnaast is de verkoopafdeling over het

algemeen goed op de hoogte van de prijsstelling van concurrenten. Zij verneemt de

prijsinformatie dikwijls via afnemers, waar concurrenten offerte hebben uitgebracht.

De recepten zijn het moeilijkste te vergelijken met die van concurrenten.

Eindproducten moeten aan bepaalde eisen voldoen, en de onderneming optimaliseert

regelmatig om vast te stellen met welke grondstoffen de onderneming zo goedkoop

mogelijk aan de nutritionele eisen kan voldoen, die worden gesteld aan de voeders. De

optimalisatie vindt plaats met behulp van een computerprogramma, dat aan de hand

van lineaire programmering de nutritionist van Feed B.V. ondersteunt bij het bepalen

van recepten. De nutritionist van Feed B.V. wordt door het management als zeer

bekwaam beoordeeld.

Ten gevolge van het bovenstaande blijft het voor het management onduidelijk of het

gevoel dat een hoger rendement mogelijk is, reëel is, en zo ja, waar dat dan zou moe-

ten worden behaald.

Het gaat hier dus om een doorlichting die voornamelijk preventief van aard is. Dit heeft een

aantal consequenties:

1 Het vaststellen van de bestaande sterkten en zwakten van de onderneming zal meer

aandacht krijgen dan wanneer het gaat om een projectmatig ondernemingsplan. Bij een

projectmatig plan zal voornamelijk worden beoordeeld of het project reëel en haalbaar is,

en of het past binnen de doelstellingen van de onderneming. Vaststellen of het nieuwe

project door de bestaande organisatie kan worden uitgevoerd is het primaire doel, en

verbeteringen binnen de bestaande organisatie is het secundaire doel van een project-

matig ondernemingsplan. Nu is het aanbrengen van verbeteringen binnen de bestaande

organisatie echter één van de primaire doelen van het ondernemingsplan.

2 Bij stap vijf van het MKS, de strategische keuzen, komt het onderdeel reeds gepland pro-

ject te vervallen. Er is immers geen sprake van een reeds gepland project. Uiteraard is het

heel goed mogelijk dat gaandeweg blijkt dat de onderneming reeds bestaande projecten in

gedachten heeft, maar hiervan in de oriëntatiefase nog geen melding maakt.

[2] De hoofdkarakteristieken van de markt

Nu bekend is in welke branche Feed B.V. werkzaam is, zal de adviseur zich ter voorbereiding

op het eerste gesprek oriënteren op de hoofkarakteristieken van de markt. Hiervoor staan

hem diverse bronnen ten dienste. Bij het onderstaande is gebruik gemaakt van gegevens van

banken, brancheverenigingen, productschappen en (semi)overheidsinstellingen.
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In 1998 telt Nederland ongeveer 150 mengvoederbedrijven, samen goed voor een

productie van 15 miljoen ton per jaar. In 1996 werd deze zelfde productie gereali-

seerd door ongeveer 200 bedrijven. De markt kan als volgt worden onderverdeeld:

1 varkensvoeders: 6,5 miljoen ton per jaar;

2 rundveevoeders: 3,5 miljoen ton per jaar;

3 pluimveevoeders: 3,5 miljoen ton per jaar;

4 overig (waaronder paarden-, schapen- en visvoeders): 1,5 miljoen ton per jaar.

De gemiddelde prijs van mengvoeders bedraagt ongeveer € 205,- per ton (Kwin, 1998).

Dit houdt in dat de omzet van de Nederlandse mengvoederindustrie ongeveer € 3,07

miljard op jaarbasis bedraagt. De gemiddelde omzet per bedrijf bedraagt 

dus € 20 miljoen.

De markt kende de afgelopen 10 jaar geen of vrijwel geen toetreders. Er is wel een sub-

stituutproduct dat de laatste jaren aan belang heeft gewonnen: breivoeder.

Mengvoeders en breivoeders worden ook wel aangeduid met respectievelijk droge en

natte voeders. Bepaalde afnemers in de melkveehouderij kopen natte producten (zoals

bierborstel en aardappelen) in en vullen deze producten waar nodig aan met mengvoe-

ders. Er zijn twee soorten afnemers in de varkenshouderij: afnemers die wel en afne-

mers die niet nat voederen. Voor het kunnen voederen van natte producten heeft de

varkenshouder een aparte installatie nodig. Incidenteel nat voederen is daarom uitslui-

tend mogelijk indien de varkenshouder over twee voederinstallaties beschikt. Dit is

echter niet economisch. De levering van natte producten geschiedt via kanalen die

volkomen zijn gescheiden van die van de droge producten. In tonnen bedraagt de

markt voor natte producten een fractie van die van droge producten.

Wetgeving, met name op de gebieden milieu en dierenwelzijn, zet de branche onder

druk. De minister heeft reeds aangekondigd de varkensstapel met circa 25% te willen

inkrimpen. Gezien de toenemende behoefte aan grond voor onder meer woning-

bouw, infrastructuur en recreatie staan ook de grondgebonden bedrijven onder druk.

Uitbreiding wordt steeds moeilijker, omdat steeds minder grondgebied een agrari-

sche bestemming krijgt toegekend.

Over de aandelen voerkosten in de omzet van enkele soorten afnemers, kan het vol-

gende worden gezegd.

1 Vleesvarkenshouderijen: voerkosten per afgeleverd varken/opbrengst per afgele-

verd varken: (€ 54 / € 130) x 100% = 42%.

2 Melkveehouderijen: gemiddeld 6.800 kg melk per koe per jaar, à € 0,46 = € 3.153. De

gemiddelde kosten van mengvoeder per koe kunnen moeilijk worden bepaald. Dit

verschilt sterk van onderneming tot onderneming en is onder meer afhankelijk van:

a de mate waarin de melkveehouder gebruikmaakt van ruwvoeders (maïs, gras);

b de nutritionele waarden van de ruwvoeders;

c de mate waarin wordt bijgevoerd met bijvoorbeeld aardappels of andere bijpro-

ducten.
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Gezien het feit dat melkveehouders ook andere voedersoorten dan mengvoeder

gebruiken, is het voeraandeel in de omzet bij melkveehouderijen lager dan bij

vleesvarkenshouderijen. Naar schatting kan dit variëren van 20% tot 50% van de

omzet.

3 Slachtkuikenmesterijen: voerkosten/omzet= (€ 1,00 / € 1,61) x 100% = 61%.

De afnemers van mengvoeders vormen een gefragmenteerde markt: de markt bestaat

uit veel relatief kleine bedrijven. Afnemers kunnen individueel noch op het bepalen

van de afzetprijzen (vlees, melk, eieren) noch op het bepalen van de inkoopprijzen

(voeders) enige invloed van betekenis uitoefenen.

Op grond van het bovenstaande heeft de adviseur nu de volgende indrukken:

1 Het betreft een markt die waarschijnlijk in omvang zal gaan afnemen. Toetreding vindt

vrijwel niet plaats. Het aantal bedrijven neemt af bij een tot nu toe ongeveer gelijkblij-

vende landelijke productie: er vindt concentratie plaats in de branche. Mogelijk zal er

zelfs overcapaciteit in de branche ontstaan. Het is van belang de kosten van overcapa-

citeit en de hoogte van uittredingsdrempels vast te stellen. Aan de hand hiervan ontstaat

een inzicht in het eventueel prijsdrukkend werken van overcapaciteit.

2 Het aandeel voerkosten bij afnemers is relatief hoog. Prijsfluctuaties in voeders werken

daarom sterk door in de door afnemers behaalde resultaten. Het betreft herhalingsaan-

kopen en men mag veronderstellen dat afnemers goed op de hoogte zijn van hetgeen zij

inkopen. Het is daarom van belang voldoende aandacht te schenken aan de rol die de

verkoopafdeling speelt bij de verkopen. Verkoopbeleid dient daarom diepgaand aan de

orde te komen bij stap 4 van het MKS: de diagnose.

3 De inkoopwaarde van het mengvoederbedrijf bedraagt circa 83% van de omzet: inkoop-

beleid dient daarom eveneens diepgaand aan de orde te komen bij de diagnose.

4 De adviseur is in staat de relatieve grootte in te schatten van Feed B.V.: hij weet immers

wat de omvang van een gemiddeld mengvoederbedrijf in Nederland is en kent de glo-

bale opbouw van de Nederlandse mengvoederindustrie in grootte van bedrijven.

[3] De positie van het bedrijf in ‘overall’ financiële termen

Deze stelt de adviseur vast aan de hand van de jaarrekeningen over de afgelopen drie boekja-

ren. De adviseur verzoekt de onderneming tijdens het eerste telefonische contact om toezen-

ding hiervan.

Aan de hand van de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaren kan een initiële cijfer-

analyse worden uitgevoerd. Tenminste dienen te worden beoordeeld:

1 de ontwikkeling van omzetten, kosten en resultaten;

2 de ontwikkeling van de belangrijkste activiteiten die voor het realiseren van de

omzet verantwoordelijk zijn;

3 de ontwikkeling van rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit.
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In de onderstaande tabel worden enkele financiële kengetallen van Feed B.V. weergegeven:

Uit het bovenstaande kan de adviseur de volgende conclusies trekken:

1 De onderneming is financieel gezond, er is geen sprake van een noodlijdende situatie.

2 Het betreft een mengvoederbedrijf dat ongeveer 1,5 keer de gemiddelde Nederlandse pro-

ductie per bedrijf behaalt.

3 De afzet stijgt. De omzet en het resultaat fluctueren niet overeenkomstig met het resul-

taat. Hieraan kunnen bijvoorbeeld de fluctuerende grondstofprijzen ten grondslag liggen,

indien deze kunnen worden doorberekend aan de klant.
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1994 1995 1996

Ontwikkeling van omzet, kosten 
en resultaten (x € mln.)
Omzet 42,1 43,6 53,5
Kosten 41,6 43,0 52,7
Resultaat 0,5 0,6 0,7

Ontwikkeling van activiteiten
(x 1.000 ton)
Pluimveevoeders 71,2 68,4 70,9
Varkensvoeders 61,9 74,9 100,7
Rundveevoeders 62,4 63,1 62,3
Overig 5,9 6,8 6,1

Totale productie 201,4 213,3 240,0

Rentabiliteit
Eigen vermogen 22% 16% 18%
Totale vermogen 14% 10% 11%

Liquiditeit
Eerste orde 0,95 0,98 0,85
Tweede orde 1,25 1,34 1,16

Solvabiliteit
EV/TV 36% 33% 30%

Overig
Cashflow (x € 1 mln.) 1,2 1,2 1,4
Aantal werknemers 66 71 80
Afzet (x 1.000 ton) 201,4 213,2 240,0

Tabel 24  Kengetallen Feed B.V. 

Bron: Jaarrekening Feed B.V.



4 Gezien het hoge afzetaandeel van Feed B.V. in de varkenshouderij, vormt de door de

overheid voorgenomen inkrimping van deze sector een grote bedreiging voor Feed B.V.

5 Ondanks een winsttoename verslechtert het RTV. Dit is het gevolg van de investeringen

die door Feed B.V. in de jaren 1995 en 1996 zijn gedaan.

Stap 1 van het MKS, die nu is doorlopen, vindt plaats buiten de onderneming zelf. Het boven-

staande is het uitgangspunt voor de adviseur om te kunnen beginnen aan de volgende stappen

van het MKS. Hiertoe wordt binnen de organisatie door de directeur in samenspraak met de

adviseur een team geformeerd, bestaande uit de volgende medewerkers:

1 directeur;

2 hoofd verkoop pluimvee;

3 hoofd verkoop varkensvee/rundvee/overig;

4 hoofd productie;

5 hoofd nutritie/inkoop;

6 hoofd administratie.

6.3 Stap 2: Het bepalen van de missie/bedrijfsfilosofie
Om reeds in een vroeg stadium een globaal inzicht te krijgen in het scala van opties waar-

binnen in een latere stap een keuze zal worden gemaakt, worden de missie en de bedrijfs-

filosofie besproken. Dit zowel voor de huidige situatie als voor de toekomstige situatie,

voor zover daar nu al zicht op bestaat.

Bij het bepalen van de missie dient antwoord te worden gevonden op de volgende vragen:

1 Wat zijn de belangrijkste producten/diensten?

2 Wat zijn de belangrijkste klantengroepen?

3 Wat zijn de kernvaardigheden van het bedrijf?

4 Wat zijn de belangrijkste succesfactoren voor de toekomst?

5 Wat is de locatie van het bedrijf?

6 Wat zijn de basisgedachten achter de bedrijfsvoering?

7 Wat zijn de maatschappelijke verantwoordelijkheden waar het bedrijf een bijdrage

aan wil leveren?

8 Hoe is de houding ten opzicht van werknemers?

Deze vragen worden achtereenvolgens beantwoord.

[1] Wat zijn de belangrijkste producten/diensten?

Feed B.V. houdt zich bezig met de productie en verkoop van mengvoeders in bulk.

Daarnaast worden incidenteel grondstoffen en kunstmest aan afnemers doorverkocht.

Ook komt de leverantie van mengvoeders in zakken voor. Feed B.V. ziet de laatstge-

noemde activiteiten echter als service.
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Zowel rundvee-, pluimvee- als varkensvoeders worden geproduceerd. Deze kunnen

vervolgens verder worden onderverdeeld. Rundveevoeders bestaan uit melkvee- en

vleesveevoeders, pluimveevoeders bestaan uit legpluimvee- en slachtkuikenvoeders

en varkensvoeders bestaan uit vleesvarkens- en zeugenvoeders. Het productieproces is

in beginsel voor al deze voeders hetzelfde. De receptuur verschilt echter van korrel-

soort tot korrelsoort. Ook binnen één specifieke diergroep zijn korrels volgens talloze

recepturen leverbaar. Diverse recepturen worden specifiek voor een bepaalde afne-

mer opgesteld. Behalve de eisen die aan het eindproduct worden gesteld, zijn tevens

de relatieve prijzen van grondstoffen van belang bij het bepalen van recepten.

Aangezien deze relatieve prijzen voortdurend aan fluctuaties onderhevig zijn, wor-

den recepturen regelmatig aangepast.

[2] Wat zijn de belangrijkste klantengroepen?

De levering van mengvoeders vindt voornamelijk plaats aan eindgebruikers, maar

levering via tussenhandelaren komt ook voor. Afnemers bevinden zich zowel in

Nederland als in België.

[3] Wat zijn de kernvaardigheden van het bedrijf?

Als kernvaardigheden geeft de onderneming aan:

1 het transporteren van goederen in bulk, inclusief de bijbehorende routeplanning;

2 verkoop van producten die door hoogwaardige kennis en advies dienen te wor-

den begeleid aan veehouders;

3 het vertalen van nutritionele kennis in diervoeders;

4 de productie van goederen die in een proces van malen, mengen en persen tot-

standkomen.

De onderneming ziet zichzelf als onderscheidend ten opzichte van andere mengvoe-

derbedrijven op de volgende punten:

1 De onderneming beschikt over specifieke kennis in het pluimveesegment. Hierdoor

kan Feed B.V. voeders produceren die leiden tot relatief goede hoge technische prestaties.

2 Feed B.V. beschikt over een goed imago. Dit geldt in het bijzonder voor de kwa-

liteit van het door Feed B.V. geproduceerde pluimveevoer. Daarnaast is de naams-

bekendheid in de regio groot. Dit is gebleken uit een imago- en naambekend-

heidsonderzoek dat Feed B.V. twee jaren geleden heeft laten uitvoeren.

[4] Wat zijn de belangrijkste succesfactoren voor de toekomst?

Als belangrijkste succesfactoren voor de toekomst ziet het management van Feed B.V.:

1 het leveren van kwalitatief zeer hoogwaardig voeder (hiermee wordt bedoeld dat

het voeder bijdraagt aan gunstige technische resultaten voor de afnemer);

2 het opbouwen van specialistische kennis, die zich manifesteert in kwalitatief hoog-

waardig advies aan afnemers op diverse terreinen;

3 constante en gegarandeerde kwaliteit, onder andere door een totale beheersing

van het productieproces.
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[5] Wat is de locatie van het bedrijf?

Feed B.V. is gevestigd in Zuid-Nederland. Ook in de toekomst wil het bedrijf in deze

regio gevestigd blijven, omdat de veehouderij in Nederland daar is geconcentreerd.

[6] Wat zijn de basisgedachten achter de bedrijfsvoering?

Feed B.V. wil haar positieve imago in de pluimveevoeders behouden en waar mogelijk

versterken. In deze sector wil zij een belangrijk marktaandeel in de regio verwerven.

Feed B.V. wil ook in de toekomst regionaal blijven opereren. Zij wil de productieom-

vang zodanig groot maken dat een prijstechnisch optimale schaal ontstaat.

(Toelichting: in de mengvoederindustrie houdt dat een productie van circa 200.000 tot

300.000 ton in. Dit is de omvang van een middelgroot bedrijf.)

[7] Wat zijn de maatschappelijke verantwoordelijkheden waar het bedrijf een bijdrage aan wil

leveren?

Het management van Feed B.V. wil in harmonie met de omgeving opereren en streeft

naar een zo min mogelijke belasting van natuur en milieu.

[8] Hoe is de houding ten opzicht van werknemers?

Binnen Feed B.V. heerst een zakelijke sfeer. Het management streeft naar een hoge

mate van discipline binnen de organisatie. Zij vindt het belangrijk de werknemers

daarbij te belonen conform de geleverde prestaties.

In een later stadium zal een diagnose worden uitgevoerd. Onderdelen hiervan zijn een analyse

van de sterke en zwakke punten van Feed B.V. en een analyse van externe ontwikkelingen. Beide

analyses kunnen uitsluitend worden uitgevoerd in de context van bepaalde product/marktcombi-

naties. Deze product/marktcombinaties zijn die combinaties waar Feed B.V. in de toekomst

mogelijkerwijs producten af zal gaan zetten. Hierbij zal Feed B.V. zoveel mogelijk gebruik maken

van haar kerncompetenties. Om een kader te scheppen waarbinnen de analyse van de sterkten en

zwakten alsmede die van de externe analyse dient plaats te vinden, beoordelen we in deze stap van

het MKS reeds op welke wijze de kerncompetenties van Feed B.V. kunnen worden aangewend.

Daarnaast dienen we vast te stellen of aanpassing van de business mission voor de toekomst nood-

zakelijk is. Dit is het geval indien met de kerncompetenties van de onderneming in de toekomst

activiteiten worden ontplooid die buiten de business mission van de huidige onderneming vallen.

Nadat we de business mission hebben vastgesteld, stellen we aan de hand van de matrix

van Ansoff vast of één van de voornoemde kerncompetenties kan worden aangewend

om te komen tot:

1 marktontwikkeling;

2 productontwikkeling;

3 diversificatie.

Penetratie is ook één van de vier cellen van de matrix van Ansoff. Het verwijst naar de hui-

dige producten en markten van de onderneming. Penetratie wordt niet verder uitgewerkt

om de volgende twee redenen:
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1 Doordat penetratie verwijst naar de huidige producten en markten van de onderne-

ming kan dit nooit een nieuw kader opleveren voor de uitvoering van de interne en

externe analyse;

2 Penetratie kan plaatsvinden zonder een aanpassing van de business mission.

We lichten de cellen marktontwikkeling, productontwikkeling en diversificatie achter-

eenvolgens toe.

[1] Marktontwikkeling

Marktontwikkeling door Feed B.V. zou in beginsel op twee manieren kunnen plaatsvin-

den: door middel van nieuwe afzetgebieden of door middel van nieuwe afnemers.

Nieuwe afzetgebieden zijn moeilijk te vinden volgens Feed B.V. Dit komt doordat de

transportkosten een belangrijk onderdeel vormen van de kostprijs van mengvoeders.

Zou Feed B.V. bijvoorbeeld overstappen van de Nederlandse en Belgische markt op

andere markten in Europa, dan zou al snel een nieuw productiebedrijf in het buiten-

land noodzakelijk zijn. De directie wil deze optie pas in overweging nemen nadat

andere mogelijkheden niet haalbaar blijken. Het vinden van een nieuw type afnemer

voor de huidige producten is niet mogelijk. Immers, niemand anders dan veehouders

hebben (al dan niet via wederverkopers) belangstelling voor het product veevoeder.

[2] Productontwikkeling

Productontwikkeling vindt voortdurend plaats in de branche. Een belangrijke reden

om aan productontwikkeling te doen, is het realiseren van een verlaging van de voer-

kosten voor de afnemer. Dit kan bijvoorbeeld door een verlaging van de conversie-

graad. De conversiegraad geeft de hoeveelheid voeder aan die benodigd is ter verkrij-

ging van één kilo eindproduct. Daarnaast komen specifieke vormen van productont-

wikkeling voor, bijvoorbeeld de ontwikkeling van ‘astronautenvoeders’. Dit zijn zeer

geconcentreerde diervoeders, waardoor men relatief weinig kilo’s behoeft te voeren.

Dit werkt besparend op de transportkosten van voeders. Een andere vorm van product-

ontwikkeling is het gebruiken van hoge bestanddelen natte grondstoffen voor de ver-

vaardiging van droog eindproduct, in plaats van de traditionele droge grondstoffen.

Tot deze natte grondstoffen worden bijvoorbeeld afvalproducten van levensmidde-

lenfabrikanten gerekend. Het voordeel hiervan is dat natte grondstoffen doorgaans

goedkoper kunnen worden ingekocht dan de droge grondstoffen. Een ander voor-

beeld is het ontwikkelen van voeders die een gewenste verandering bij het dier teweeg-

brengen, zoals een laag vetgehalte in het vlees of minder fosfaten in de mest.

Het nadeel van productontwikkeling die verder reikt dan de gemiddelde productont-

wikkeling in de branche, is dat deze zeer kostbaar is. Daarnaast is het risico van falen

behoorlijk groot. Feed B.V. is een innovatieve onderneming en is de afgelopen jaren

diverse projecten gestart om te komen tot een nieuw innovatief product. Tot nu toe

heeft Feed B.V. geen van de projecten succesvol af kunnen ronden. Het gevolg hiervan

is, dat de directie momenteel sceptisch staat tegenover productontwikkeling.
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[3] Diversificatie

Bij diversificatie zijn diverse mogelijkheden denkbaar. Deze kunnen variëren van

activiteiten waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande kern-

competenties, tot activiteiten waarvoor volledig nieuwe kerncompetenties dienen te

worden verworven.

Het bedienen van nieuwe markten met nieuwe producten door Feed B.V. waarbij

een belangrijk deel van de huidige kerncompetenties kan worden gebruikt, is bijvoor-

beeld de productie en verkoop van voeders voor huisdieren, de zogenaamde ‘pet-food’.

Onder pet-food wordt onder andere verstaan: hondenvoeders, kattenvoer en visvoer

(voor aquarium en vijver).

Overeenkomst met het huidige product is dat het productieproces in grote lijnen het-

zelfde is als dat voor de bestaande producten van Feed B.V. De belangrijkste verschil-

len zijn:

1 levering vindt niet plaats aan eindgebruikers, maar uitsluitend aan (groot)hande-

laren;

2 de nutritionele kennis, nodig voor de vervaardiging van ‘pet-food’, verschilt sub-

stantieel van die voor de vervaardiging van de huidige diervoeders;

3 levering en productie geschiedt niet in bulk, maar in kleine hoeveelheden;

4 het potentiële afzetgebied is aanzienlijk groter dan het huidige afzetgebied.

Een stap die eveneens verband houdt met de huidige bedrijfsactiviteiten, zij het in

mindere mate dan de voornoemde stap, is verticale integratie. Deze integratie kan op

twee manieren plaatsvinden: integratie richting leveranciers en integratie richting

afnemers. We bespreken van elk een voorbeeld.

Richting leveranciers kan verticale integratie plaatsvinden door bepaalde producten

die voorheen werden ingekocht, zelf te gaan produceren. Het meest voor de hand ligt

hier de productie in eigen beheer van premixen. Dit zijn geconcentreerde halffabrika-

ten die onder meer uitgebalanceerde hoeveelheden vitamines bevatten. Deze worden

door mengvoederfabrikanten met andere grondstoffen vermengd en dienen om voe-

ders op een evenwichtige manier tot de noodzakelijke voedingswaarde te brengen.

Verschillen met de huidige producten zijn:

1 aanvullende, zeer specialistische nutritionele kennis is noodzakelijk;

2 aanvullende machines en apparatuur zijn noodzakelijk (fijnwegers e.d.);

3 indien meer wordt geproduceerd dan voor eigen gebruik nodig is, worden de hui-

dige concurrenten van Feed B.V. potentiële afnemers.

Richting afnemers kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verwerven van een slach-

terij. Het is gebruikelijk in de mengvoederindustrie dat mengvoederbedrijven con-

tracten afsluiten met zowel slachterijen als veehouders en op die manier veehouders

een afzetgarantie verlenen. Een logisch vervolg hierop zou kunnen zijn de slacht van
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het vee zelf ter hand te nemen. Met name in de pluimveehouderij ziet men momen-

teel dat veevoederbedrijven òf een slachterij overnemen, òf een langdurend samen-

werkingcontract afsluiten met slachterijen.

De verschillen tussen een mengvoederbedrijf en een slachterij zijn groot. Zowel het

productieproces als de afzetmarkten en de vervaardigde eindproducten verschillen

aanzienlijk van elkaar. Daarnaast ziet de branche het als een gegeven dat de cultuur in

beide bedrijfstakken sterk van elkaar afwijkt.

De directie van Feed B.V. staat huiverig tegenover diversificatie, temeer omdat de eer-

dere pogingen tot productontwikkeling niet naar bevrediging zijn afgesloten. Verder

diversificeren dan de genoemde voorbeelden, ziet de directie van Feed B.V. voorlopig

niet als een reële optie.

Het bovenstaande houdt in, dat de directie van Feed B.V. ook in de toekomst in beginsel vast wil

houden aan de bestaande business mission, tenminste voor zover het de product/marktcombina-

ties betreft. Diversificatie wordt evenals markt- en productontwikkeling door de directie min of

meer van de hand gewezen. Hiermee is in grote lijnen het kader bepaald, waarbinnen de strate-

gische opties uit stap 5 van het MKS dienen te worden bezien. Voorts is hiermee vast komen te

staan tegen welke achtergrond de doelstellingen uit stap 3 en de diagnose uit stap 4 moeten wor-

den bezien. Het kan echter uit het proces van strategische planning voortvloeien, dat de

bestaande business mission ter discussie wordt gesteld.

6.4 Stap 3: Het bepalen van de doelstellingen
De doelstellingen vallen uiteen in twee onderdelen, te weten de persoonlijke doelen van

de directeur/eigenaar en de bedrijfsmatige doelen.

[1] Persoonlijke doelen directeur/eigenaar

De directeur van de onderneming heeft als wens zelfstandig ondernemer te blijven.

Ondanks de hoge overnameprijzen die op dit moment op de markt worden betaald,

ziet de directeur verkoop van de onderneming op dit moment niet als een optie.

Daarnaast wil de ondernemer zeggenschap blijven behouden in de eigen onderne-

ming. Een samenwerkingsconstructie waarbij de directeur formeel of informeel de

zeggenschap over de eigen onderneming zou verliezen, wordt daarom door de direc-

teur eveneens niet gerekend tot de mogelijke opties.

De ondernemer heeft op dit moment geen opvolgers in familieverband. Familieleden

van de ondernemer bezitten geen belang in de onderneming, noch financieel noch

anderszins. Met familierelaties hoeft daarom bij de strategische planning geen reke-

ning te worden gehouden.
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De planningshorizon waarbinnen de ondernemer zijn positie in het bedrijf bekijkt is

15 à 20 jaar. Binnen die periode wil de ondernemer een goed inkomen voor zichzelf

en zijn gezin realiseren en bovendien een zodanige financiële buffer opbouwen, dat

hij na een eventuele terugtrekking uit het bedrijf zijn leven in materiële zin op

dezelfde voet voort kan zetten als voor die tijd het geval was.

[2] Bedrijfsmatige doelen

Een belangrijke bedrijfsmatige doelstelling is continuïteit. Hoewel deze doelstelling

op het eerste oog eenvoudig kan lijken, kan zij in de mengvoederindustrie voor een

middelgroot bedrijf belangrijke consequenties hebben. De vraag werpt zich namelijk

op, wat de minimale productieomvang voor een bepaalde product-marktcombinatie is

om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld aan

zowel de kostprijs als de kwaliteitseisen van voeders. Het is niet uitgesloten dat speci-

alisatie door Feed B.V. noodzakelijk is om met een redelijke mate van zekerheid aan

de voorwaarde van continuïteit te kunnen blijven voldoen.

Daarnaast heeft de directie een rentabiliteitseis op het geïnvesteerde vermogen van

gemiddeld tenminste 15%. Verder zijn in dit stadium door de bedrijfsleiding nog geen

specifieke bedrijfsdoelen geformuleerd.

6.5 Stap 4: De diagnose
De diagnose omvat de externe en de interne analyse. Doel van de externe analyse is het in kaart

brengen van de externe ontwikkelingen. Doel van de interne analyse is het bepalen van sterkten

en zwakten in relatie tot de missie, de doelstellingen en de externe ontwikkelingen. We bespreken

deze twee hoofdonderdelen achtereenvolgens.

6.5.1 De externe analyse
De externe analyse bestaat uit drie deelanalyses: de concurrentie-, de afnemers- en de overige

marktontwikkelingenanalyse. De concurrentieanalyse geeft een beeld van de bedrijfstak als

geheel, de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden en nog gaan plaatsvinden en de houding

van de concurrenten ten opzichte hiervan. Belangrijkste doel van de afnemersanalyse is de iden-

tificatie van negatieve en positieve kritische succesfactoren. De analyse van overige marktontwik-

kelingen heeft als doel de externe ontwikkelingen op de verschillende ondernemingsgebieden in

beeld te krijgen.

Bij het verkrijgen van informatie voor de analyses is gebruik gemaakt van diverse methoden:

1 De meningen van de staf zijn geïnventariseerd. De reden om deze methode als eerste te

nemen is dat de staf over veel informatie beschikt. Vaak is een deel daarvan moeilijk via

andere kanalen te verkrijgen. Bovendien kan de staf het geformuleerde beleid beter implemen-

teren indien zij op de hoogte is van de achtergronden bij de totstandkoming ervan. Tot slot

werkt deze methode van informatie vergaren efficiënt.
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2 Er is gebruik gemaakt van branche-informatie die wordt uitgegeven door onder meer banken,

brancheorganisaties en (semi)overheidsinstellingen. In Nederland is relatief veel informatie

beschikbaar over de agrarische sector, echter relatief weinig over de mengvoederindustrie als

zodanig. Uiteraard spelen de (goed gedocumenteerde) ontwikkelingen die gaande zijn in

de veehouderij, voor de mengvoederindustrie eveneens een belangrijke rol.

3 Gesprekken met experts hebben plaatsgevonden. Hieronder bevonden zich huidige en voor-

malige werknemers van toeleverende en concurrerende bedrijven.

4 er is gebruik gemaakt van de kennis die is opgedaan bij het uitvoeren van de bedrijfsvergelij-

king. Bij deze vergelijking is onder meer een enquête onder veehouders uitgevoerd. Deze had

tot doel de KSF’en op de mengvoedermarkt te analyseren.

De voornoemde vier methoden van onderzoek waren naar de mening van de directie van Feed

B.V. voldoende om de externe ontwikkelingen en de bijbehorende KSF’en in voldoende mate in

beeld te brengen.

6.5.1.1 De concurrentieanalyse
De landbouw in Nederland en met name de veeteelt staan zwaar onder druk. Onder

andere ruimtegebrek, milieu-problemen, ziekten en de publieke opinie over de bio-indu-

strie zijn daarvan de oorzaak. De druk op de veehouderij valt uiteen in twee elementen.

[1] De grondgebonden veehouderij heeft te kampen met het heersende ruimtegebrek in

Nederland. Een voorbeeld van grondgebonden veehouderij is melkvee. De schaarste

aan grond heeft twee gevolgen: in de eerste plaats stijgen hierdoor de grondprijzen

zodat de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland verslechtert en in de

tweede plaats richt het overheidsbeleid zich meer en meer op de aanwending van

landbouwareaal voor alternatieve doeleinden, bijvoorbeeld bouwgrond.

[2] De intensieve veehouderij (varkens en pluimvee) staat onder druk ten gevolge van de

strengere normen voor dierenwelzijn en milieubelasting. Een sanering in de varkens-

houderij lijkt onvermijdelijk. De pluimveehouderij wordt vooralsnog ongemoeid gela-

ten door de overheid. (Opmerking: dit gold ten tijde van het uitvoeren van deze casestudie.)

Het is duidelijk dat veranderingen in de landbouw en veeteelt directe gevolgen hebben

voor de mengvoederindustrie. Derhalve zijn producenten van veevoeders meer dan ooit

genoodzaakt zich te bezinnen over een strategie voor de toekomst.

Om inzicht te krijgen in de strategische mogelijkheden binnen de branche, moet de sec-

tor eerst nader worden bekeken.

Als eerste beschrijven we enkele algemene kenmerken van de sector.

[1] In de mengvoedersector voorzien enkele grote aanbieders en een groot aantal klei-

nere aanbieders de markt van producten. De grote aanbieders zijn daarbij dominant

wat betreft de prijsstelling van eindproducten op de markt. Deze markt kan vervolgens

weer worden onderverdeeld in varkensvoer, rundveevoer en pluimveevoer. Daarnaast
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is er nog sprake van een aantal andere voeders die op dit moment een gering markt-

aandeel hebben, waaronder visvoer, paardenvoer en hobbyvoeders.

[2] In de Nederlandse mengvoederindustrie waren in 1996 ongeveer 200 actieve bedrij-

ven werkzaam. Samen waren zij in 1996 goed voor een productie van ongeveer 15

miljoen ton. Twee bedrijven (Cehave, Hendrix) nemen daarbij meer dan 1 miljoen

ton per bedrijf voor hun rekening. Dan zijn er vijf bedrijven (ACM, ABC, UTD,

Koudijs Wouda en Landbouwbelang) die een afzet tussen 700.000 ton en 1.000.000

ton per jaar realiseren. Vervolgens produceren 4 bedrijven (CTA, Cavo Latuco,

Brokking en Rijnvallei) tussen 400.000 ton en 700.000 ton op jaarbasis. Alle overige

fabrikanten hebben een productie beneden de 400.000 ton op jaarbasis.

[3] De productie van mengvoeders in Nederland betreft voornamelijk varkensvoer, rund-

veevoer en pluimveevoeders (legkippen en slachtkuikens). Daarnaast wordt een rela-

tief kleine hoeveelheid speciaalvoeders geproduceerd, waaronder fazantenvoer en

paardenvoer.

[4] Het productieproces voor diervoeders is voor alle diersoorten vrijwel identiek. Echter

door het feit dat voor elke diersoort specifieke nutritionele kennis vereist is, andere

grondstoffen worden gebruikt en bovendien voor elke diersoort specifieke kwaliteiten

van de verkoopstaf worden gevraagd, zijn voor de productie van veevoeders voor een

bepaalde diersoort specifieke investeringen vereist in de vorm van kennis en produc-

tiemiddelen (grondstof en gereedproductsilo’s).

[5] De verkoopprijs van mengvoeders wordt vrijwel geheel bepaald door de marktprijs

van de benodigde grondstoffen. Deze kan van maand tot maand aanzienlijk verschil-

len. Voor 1996/1997 moet ongeveer worden uitgegaan van een gemiddelde verkoop-

prijs van € 227 per ton. Dit betekent dat de markt voor mengvoeders in Nederland in

’96 ongeveer € 3,4 miljard bedroeg.

[6] Deze bedrijven kunnen worden onderverdeeld in particuliere mengvoederfabrikanten

en coöperatieve bedrijven (bijvoorbeeld ACM, Cehave, Landbouwbelang, Rijnvallei,

ABC). Aangezien beide typen bedrijven op basis van het marktmechanisme produce-

ren en verkopen, is dit onderscheid strategisch nauwelijks relevant.

[7] Het aantal actieve bedrijven is in de afgelopen jaren steeds verder afgenomen, voorna-

melijk ten gevolge van schaalvergroting in de mengvoedersector. Waren in 1971 nog

750 bedrijven actief in de sector, in 1994 waren dat er nog ruim 300. Dit is in de

afbeelding op de volgende pagina weergegeven.
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Deze trend zet zich door in de jaren 1994 tot en met 1998. In 1998 waren nog circa 180

bedrijven in de mengvoedersector actief.

[8] De ontwikkeling van de mengvoederproductie in de jaren ’64 tot en met ’95 kan als

volgt worden weergegeven:
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[9] De totale productie van mengvoeders in Nederland in de komende 10 tot 20 jaren is

afhankelijk van het aantal dieren dat in Nederland in deze periode zal worden gehou-

den. Gezien het aandeel transportkosten in de totale kosten van mengvoeders, is

transport van mengvoeders over lange afstand niet rendabel. Het aantal dieren en

diersoorten in Nederland verandert onder meer als gevolg van de veranderende consu-

menteneisen (milieu, dierenwelzijn) en de schaarste van grond. Deze laatste is met

name van invloed op de grondgebonden veehouderij (melkkoeien), terwijl de verande-

rende consumenteneisen met name van invloed zijn op de intensieve veehouderij.

De kostenstructuur van een mengvoederfabriek met een normale bezetting van

100.000 ton kan bij een werkelijke bezetting van respectievelijk 70.000 ton, 100.000

ton en 130.000 ton kan als volgt worden weergegeven:
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Tabel 25  Kostenstructuur mengvoederbedrijf 

Per ton 70.000 t 100.000 t 130.000 t
(€ ) (x 1000 € ) (x 1000 € ) (x 1000 € ) 

Omzet 223 15.455 22.273 28.955
Inkoopwaarde 186 12.909 18.636 24.227
Brutowinst 37 2.546 3.637 4.728

Kosten:
- variabele kosten 13 891 1.273 1.655
- vaste kosten 19 1.864 1.864 1.864

Totale kosten 32 2.755 3.137 3.519

Resultaat 5 -/-209 500 1.209

Bron: Bedrijfsvergelijkend onderzoek Rühl Haegens van Aar

Tabel 26  Vermogensstructuur mengvoederbedrijf

(Bedragen x € 1.000,-) Nieuw Gemiddeld

Vaste activa 7.763 3.881
Vlottende activa:
- voorraden 455 455
- vorderingen 1.818 1.818
Liquide middelen 455 455

Totaal benodigd vermogen 10.491 6.609

Te financieren met:
Eigen vermogen 30% 3.182 1.955
Langlopende schulden 5.909 3.636
Kortlopende schulden 1.400 1.018

Totaal 10.491 6.609

Bron: Bedrijfsvergelijkend onderzoek Rühl Haegens van Aar



De bovenstaande opstellingen zijn gebaseerd op theoretische berekeningen. In werke-

lijkheid zijn veel kleine mengvoederbedrijven (<50.000 ton) voor een groot deel met

eigen vermogen gefinancierd, waardoor de rentelasten laag zijn. Daarnaast investeren

kleine bedrijven doorgaans minder in het verwerven van nieuwe afzet en het uitbrei-

den van de productiecapaciteit. Dit heeft gevolgen voor de kosten van rente en afschrij-

vingen.

Inkrimpingen in de veehouderij leiden onvermijdelijk tot een inkrimping van de meng-

voedermarkt. Het is op dit moment echter niet duidelijk hoe groot de inkrimping uitein-

delijk zal zijn en via welk tijdspad deze zich zal voltrekken. Om in grove lijnen een idee te

kunnen krijgen van de ontwikkelingen binnen de mengvoederindustrie is deze informa-

tie in detail echter niet noodzakelijk. In het onderstaande worden op basis van een logi-

sche beschouwing de consequenties van een inkrimping van de markt voor mengvoe-

ders met 25% over 5 jaar beschreven.

De mengvoederindustrie is een industrie waarin relatief veel kapitaal wordt geïnvesteerd

in duurzame kapitaalintensieve productiemiddelen, die nauwelijks of geen alternatieve

aanwendingsmogelijkheden kennen. Vindt in een dergelijke markt een terugval in de

afzet plaats, dan is overcapaciteit het gevolg. Dit heeft grote gevolgen voor het gedrag van

aanbieders op de markt. Immers de vaste kosten blijven doorlopen en uitsluitend de vari-

abele kosten worden bespaard indien afzet wegvalt. Afschrijvingen en rente vormen een

belangrijk deel van de totale kosten in deze kapitaalintensieve mengvoederindustrie.

Daarnaast bestaat een groot deel van de vaste kosten uit onderzoek en management. Wil

men voorkomen dat de doorlopende vaste kosten de marges gaan uithollen, dan blijft er

weinig over dan agressief te trachten de afzet op peil te houden, aangezien men in de

regel niet op korte termijn (een gedeelte van de) productiecapaciteit kan afstoten. Omdat

afzetgroei bij dalend potentieel niet eenvoudig op de afzetmarkt kan worden verworven,

vindt deze plaats door overname van bedrijven. En hiermee is de strijd geopend: bedrijven

storten zich op het overnamepad.

Nu zijn er bij een overname twee partijen: de een neemt over en de ander wordt overgeno-

men. De vraag is dan: wie neemt er over en wie wordt overgenomen? Reeds eerder is beschre-

ven dat het in de mengvoederindustrie naast enkele grote aanbieders en een groot aantal

kleinere aanbieders actief zijn. Deze kleinere aanbieders verschillen onderling echter ook

weer qua grootte. Zo zou in de mengvoederindustrie onderscheid kunnen worden gemaakt in

bedrijven tot circa 80.000 ton, die we in deze context typeren als klein, bedrijven met een

afzet groter dan 80.000 ton maar kleiner dan 500.000 ton, die worden getypeerd als middel-

groot, en bedrijven met een afzet boven de 500.000 ton, die als groot worden getypeerd.

Om inzicht te krijgen in de toekomstige mogelijkheden die het eigen bedrijf heeft, is het

van belang de markt in zijn geheel te beoordelen. Dit houdt in, dat men de markt tevens

moet beoordelen vanuit de optiek van een bedrijf uit elk van de genoemde categorieën. Dit

doen we nu achtereenvolgens, in de volgorde groot, middelgroot en klein.
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[1] Grote bedrijven

De grote bedrijven in de sector zijn in staat de markt op diverse wijzen te beïnvloeden.

Zo zijn zij dikwijls de prijszetters, maar daarnaast zijn zij vaak ook in staat nieuwe

technologieën te introduceren, nieuwe producten in het assortiment op te nemen of

bepaalde wetten op te leggen aan andere bedrijven in de branche. Dit betekent echter

niet dat zij onbeperkt hun gang kunnen gaan: zij worden daarvan weerhouden door

de andere grote aanbieders enerzijds en de kleinere aanbieders anderzijds. Grote aan-

bieders vormen daarbij niet de belangrijkste bedreiging. Dit komt echter van een klein

aantal machtige bedrijven, dat een gezamenlijk belang heeft bij het voorkomen van

een prijzenoorlog. Met dit kleine aantal is het relatief eenvoudig onderhandelen. Deze

‘onderhandelingen’ vinden vaak niet aan de onderhandeltafel plaats maar op de

markt. Men volgt elkaar in bijvoorbeeld het gevoerde prijsbeleid en voorkomt dat

ongeschreven wetten worden geschonden. Het komt overigens wel voor dat grote

bedrijven erop uit zijn om een prijzenoorlog uit te lokken, bijvoorbeeld wanneer een

grote toetreder zijn marktaandeel moet bevechten of wanneer één van de bedrijven

denkt een zodanig kostenvoordeel te hebben, dat het door prijsdaling een concurrent

die met deze daling niet mee kan voorgoed kan uitschakelen. In de mengvoederindu-

strie komt dit door de relatief kleine marges niet voor en de dreiging van grote toetre-

ders is zo goed als nihil. Verwacht mag daarom worden dat de grote aanbieders uit

zijn op behoud van hun marktaandeel bij een zo hoog mogelijke marge.

Het behalen van een ‘zo hoog mogelijke marge’ wordt echter deels gedwarsboomd

door de kleinere aanbieders. Prijsverhogingen betekenen immers afzetverlies indien

deze verhoging niet door kleinere aanbieders wordt gevolgd. De kleine bedrijven kun-

nen grote bedrijven daarom in hun vrijheid beperken. Daarnaast speelt er nog een

tweede punt. De grote bedrijven zullen zich, gezien de gedane investeringen, niet

graag terugtrekken uit de mengvoedermarkt. In tonnen gemeten, zal bij hen echter de

grootste klap vallen in het geval van een krimpende markt. Zij gaan daarom intensief

op overnamepad om de overcapaciteit op te vullen. Zij kunnen daarvoor in de regel

niet terecht bij de andere grote aanbieders en komen automatisch terecht bij de mid-

delgrote en kleine bedrijven. In eerste instantie zal de voorkeur uitgaan naar middel-

grote bedrijven, omdat dan minder overnames voor eenzelfde tonnage noodzakelijk

zijn. Maar ook kleinere bedrijven kunnen in de doelgroep vallen. Grotere bedrijven

voeren daarom een strategie van overname. Hoewel omzetdalingen pas in de nabije

toekomst zijn te verwachten, proberen grote bedrijven nu reeds door middel van over-

names hun afzet voor de toekomst veilig te stellen.

Daarnaast is er nog een andere weg die de grote bedrijven bewandelen om hun positie

te verstevigen en toekomstige rendementen veilig te stellen. Grote bedrijven beschik-

ken over meer financiële middelen dan kleinere, bezitten meer informatie en zijn in

staat meer specifieke deskundigheid te verwerven op onder meer managementge-

bied. Dit stelt hen in staat de blik te verruimen en aanverwante markten te betreden,

zowel in binnen- als buitenland. In de mengvoederindustrie kan hierbij bijvoorbeeld
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worden gedacht aan vleesverwerkende bedrijven, premixfabrieken, productie-units

in Zuid-Europa of zelfs Azië, en andere markten waarvan het bedrijf de verwachting

heeft dat deze groeiend zijn. Met andere woorden, de grote bedrijven volgen een stra-

tegie van diversificatie.

[2] De middelgrote bedrijven

Op een markt waarin een sterke tendens tot concentratie heerst, zal elke speler op

zijn eigen wijze moeten omgaan met het vraagstuk van strategiebepaling. Dat geldt

ook voor de spelers in het middensegment. Zij zijn interessante overnamekandidaten

voor de grote ondernemingen, die in de huidige situatie bereid zijn hoge prijzen te

bepalen voor de verwerving van additionele afzet. De optie van verkoop dient daarom

te worden beoordeeld. Er bestaat echter ook een groot aantal aanbieders dat de

bedrijfsvoering wil continueren en niet uit de markt wil uittreden. Voor hen is het

relevant dit te doen op een wijze die rendement op langere termijn veilig stelt bij een

krimpende markt.

Het hiervoor besproken probleem van overcapaciteit dat zich voordoet op een snel

krimpende markt, speelt in beginsel evenzeer bij bedrijven in dit segment. Het enige

verschil met de grotere bedrijven is dat de overcapaciteit in tonnen gemeten minder

zal zijn. Ook voor hen ligt de optie voor de hand om dit op te vullen door middel van

de aankoop van afzet, eventueel in de vorm van overname. Grote bedrijven die over

meerdere afzonderlijke productie-units beschikken waar voeders voor afzonderlijke

diersoorten gescheiden worden geproduceerd, hoeven zich niet te buigen over de

vraag welke afzet zij moeten aankopen. Dit is een vaststaand gegeven en hangt af van

de overcapaciteit waarvan in een bepaalde unit sprake is. Kleinere bedrijven echter

die uitsluitend beschikken over één productie-eenheid, moeten hierin een bewuste

keuze maken. Deze keuze hangt niet alleen af van de prijs waartegen men afzet kan

aankopen, maar bijvoorbeeld ook van de verwachte toekomstige rendementen en de

daarbij behorende risico’s, alsmede van de structuur van de huidige productie.

Reeds eerder is aangegeven dat een mengvoederfabrikant zich in principe kan profile-

ren door zich te focussen op differentiatie (kwaliteit) of op prijs. Kiest hij voor de eer-

ste strategie, dan zal hij over specifieke deskundigheid moeten beschikken. Gezien de

kosten hiervan is het voor een middelgroot bedrijf vaak niet mogelijk deze specifieke

deskundigheid in veel sectoren en op alle deelterreinen te verwerven en te onderhou-

den. Er moeten daarom keuzen worden gemaakt. De keuze voor de ene sector sluit

keuze voor de andere sector op lange termijn vrijwel uit. Dit vanwege de hoge kosten

die een omschakeling met zich meebrengt.

Kiest men voor een strategie van de laagste kostprijs, dan geldt eveneens dat het aan-

trekkelijk is zich te concentreren op één soort voeders. Dit bespaart kosten met betrek-

king tot productie en voorlichting (men behoeft dan minder diverse kennis te ver-

werven en te onderhouden). Daar waar grote bedrijven kiezen voor een strategie van
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diversificatie, lijkt het voor middelgrote bedrijven daarom voor de hand te liggen te

kiezen voor een strategie van specialisatie. Afgezien van de voornoemde argumenten is

er nog een punt aan te geven dat pleit voor specialisatie. Op de toenemende druk op

standaardisatie en de daarbij behorende kwaliteitsborging (GMP, contaminatie) kun-

nen gespecialiseerde bedrijven doorgaans beter inspelen dan niet gespecialiseerde

bedrijven.

[3] Kleine bedrijven

Evenals de middelgrote bedrijven staan ook kleine bedrijven voor de vraag: stoppen of

doorgaan? Een klein bedrijf dat wil stoppen, is een potentiële overnamekandidaat

voor zowel de middelgrote als de grote bedrijven in de mengvoederindustrie. Stoppen

hoeft echter niet per definitie in één keer plaats te vinden: er kan ook worden gekozen

voor een geleidelijke afbouw. Indien bewust voor deze strategie wordt gekozen, kan

deze in bepaalde gevallen nog enkele jaren zeer goede resultaten opleveren.

Bedrijven die deze strategie volgen, beperken hun investeringen tot het minimum,

beperken tevens hun assortiment en brengen ook hun verkoopafdeling terug tot het

hoogst noodzakelijke. Daarnaast worden klanten die niet rendabel zijn, afgestoten en

wordt de marge zo vastgesteld, dat klanten geleidelijk overstappen naar concurrenten.

In de mengvoederindustrie waar de klantenbinding en ook de klantentrouw sterk is, zal

de fabrikant in staat zijn een belangrijk deel van de klanten toch nog enige tijd vast te

houden, ondanks het feit dat niet meer in de toekomstige relatie wordt geïnvesteerd.

Kleine bedrijven kunnen uiteraard ook besluiten om te blijven doorproduceren.

Gezien hun omvang drukken de benodigde investeringen in kennis en machines als

gevolg van technologische ontwikkelingen dan echter zwaar op de relatief geringe

omzet, waardoor marges worden uitgehold. Kleine bedrijven kunnen dit probleem

het hoofd bieden door zich te concentreren op speciale marktsegmenten waar hogere

marges te behalen vallen. Zo’n segment kan de vervaardiging van speciaalvoeders

zijn, maar kan theoretisch ook de levering van standaardvoeders zijn aan een categorie

afnemers die bereid is hiervoor een hogere prijs te betalen. Gezien de transparantie

van de markt is het bestaan van een dergelijke categorie in de mengvoederindustrie

echter niet aannemelijk. Verder kan een kleine fabrikant in bepaalde gevallen beschik-

ken over kostenvoordelen, bijvoorbeeld op het gebied van transport, indien geen

andere fabrikanten in de nabijheid gevestigd zijn. Het gaat hierbij telkens om het

bedienen van een bepaalde specifieke markt (nichemarketing).

Tot slot kan een kleine fabrikant overwegen om afzet bij te kopen en daarmee een

omvang te verkrijgen waarbij het mogelijk is de vaste kosten over een zodanige afzet te

verdelen, dat de marge gehandhaafd kan blijven. Dikwijls ontbreken daarvoor echter

zowel de financiële middelen als de capaciteit aan mensen en machines. Is de afzet

van een klein bedrijf echter ook na de sanering die de komende jaren zal gaan plaats-

vinden, voldoende om tot een goed rendement te komen, dan kunnen ook kleine

bedrijven nog jarenlang bestaansrecht hebben. Dit geldt in versterkte mate indien zij
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weinig financieringslasten hebben, doordat zij (vrijwel) geheel met eigen vermogen

gefinancierd zijn. Het bestaansrecht van kleinere bedrijven op langere termijn bestaat

dan niet uit het feit dat zij een specifieke nichemarkt bedienen, maar uit het feit dat zij

beschikken over een gunstige kostenstructuur.

In het bovenstaande zijn per segment enkele strategieën besproken die zich (kunnen)

voordoen in de mengvoederbranche. De opsomming is niet uitputtend. Mede gezien het

bovenstaande, zal elke individuele ondernemer binnen de mengvoederindustrie met de

volgende drie vragen worden geconfronteerd:

1 Wil ik doorgaan met het produceren van mengvoeders of zal ik mijn onderneming

verkopen?

2 Welke bedrijfsomvang is voor mij in de gegeven omstandigheden optimaal?

3 Voor welk diersoort of diersoorten wil ik voeders produceren?

(Ook het management van Feed B.V. zal de bovenstaande vragen voor de eigen onderneming moe-

ten beantwoorden. Dit vindt plaats bij de uitvoering van stap 5 van het MKS, ‘strategische keuzen’.)

We lichten deze vragen achtereenvolgens toe.

[1] Doorgaan of stoppen?

In de eerste instantie zal het voor een ondernemer duidelijk moeten zijn of hij de

onderneming voort wil zetten of dat hij streeft naar stopzetting dan wel afbouw. De

keuze voor stoppen of afbouw kan in hoofdlijnen door drie verschillende oorzaken

zijn ingegeven:

1 Er zijn persoonlijke redenen, die niet direct gebaseerd zijn op het maximaal haal-

bare rendement op lange of korte termijn.

2 Er is sprake van een situatie waarbij het rendement bij stoppen hoger is dan het

geschatte rendement bij doorgaan.

3 Extra investeringen zijn noodzakelijk om (voldoende winstgevend) verder te kun-

nen produceren, maar de middelen daarvoor ontbreken. Dit kan zich bijvoorbeeld

voordoen indien een bedrijfsverplaatsing als gevolg van milieueisen noodzakelijk

wordt, indien grote onderhoudswerkzaamheden in de fabriek noodzakelijk zijn of

indien schaalvergroting is vereist om tegen een concurrerende kostprijs te kunnen

blijven produceren.

Als een ondernemer om een van de voornoemde redenen besluit de bedrijfsvoe-

ring niet te continueren, betekent dat niet dat een strategisch plan niet noodzake-

lijk is. Planning van de bedrijfsbeëindiging enkele jaren voordat deze beëindiging

feitelijk plaatsvindt, kan de ondernemer namelijk aanzienlijke financiële voordelen

opleveren ten opzichte van een ad hoc beslissing. De ondernemer kan in hoofdlij-

nen kiezen voor één van de volgende twee mogelijkheden: direct stoppen of gelei-

delijke afbouw.
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Bij direct stoppen spelen onder meer de volgende vragen een rol:

1 Is het mogelijk subsidie te ontvangen bij bedrijfsbeëindiging, bijvoorbeeld door

veranderende bestemmingsplannen van de gemeente?

2 Wie zijn de potentiële kopers van de afzet en op welke wijze kan de opbrengst hier-

van worden gemaximaliseerd?

3 Zijn er kopers te vinden voor de activa en inventaris? Wat zijn de kosten van de

ontmanteling van de fabriek? Is het verstandig de activa apart van de afzet of

samen met de afzet te verkopen?

4 Welke eisen stelt de overnemende partij om de aangekochte afzet ook vast te kun-

nen houden?

5 Welke eisen worden gesteld met betrekking tot de overname en/of afvloeiing van

personeel?

6 Welke fiscale en juridische structuur zijn optimaal in geval van verkoop van de

onderneming?

Indien wordt gekozen voor een geleidelijke afbouw, waarbij de onderneming in feite 

‘doodbloedt’, zijn onder meer de volgende vragen relevant:

1 In welk tijdsbestek en volgens welk patroon moet de afbouw gaan plaatsvinden?

2 Hoe kunnen prijzen worden gemaximaliseerd, zodat een optimale marge behaald

word zonder dat afnemers te snel van leverancier verwisselen?

3 Op welke kosten kan worden bespaard, zonder dat de productie in gevaar komt?

4 Bevinden er zich afnemers in het bestand, die geen of onvoldoende dekkingsbij-

drage leveren en die uit rendementsoogpunt dienen te worden afgestoten?

5 Wat gebeurt er met de activa die nog aanwezig zijn na de bedrijfsbeëindiging?

[2] Welke omvang en welke diersoorten?

Indien de onderneming besluit door te gaan met de productie van mengvoeders, dan

werpen zich de volgende twee vragen op: in welk(e) diersegment(en) dient zij dat te

doen, en welke omvang is daarbij optimaal. Het antwoord op deze vragen is niet zon-

der meer te geven. Twee beslissingscriteria staan hierbij op gespannen voet met

elkaar:

1 Minimalisering van het inherente risico is gebaat bij een groot aantal markten die

worden bediend. Immers, een terugval op een bepaalde markt (bijvoorbeeld ten

gevolge van dierziekten) leidt dan niet direct tot een volledige terugval van de afzet.

2 De kostenstructuur zal daarentegen verder aan concurrentiekracht winnen naar-

mate een onderneming meer is gespecialiseerd en derhalve minder marktseg-

menten bedient. Hiermee kunnen immers aanzienlijke schaalvoordelen worden

behaald.

Een onderneming die de bedrijfsvoering wil continueren, kan in beginsel kiezen uit

twee hoofdstrategieën: die van laagste kosten en die van differentiatie. Daarnaast

noemden wij reeds de mogelijkheid van nichemarketing. Indien men zich op één

van de genoemde punten kan onderscheiden, dan is sprake van concurrentievoordeel.

Dit concurrentievoordeel heeft echter pas waarde als het ook op langere termijn houd-
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baar is. De ondernemer die kiest voor nichemarketing met een hoge marge, kan dat

alleen volhouden, indien het betreden van die markt niet mogelijk is voor iemand die

kiest voor specialisatie. Anders is het gevaar groot, dat de specialist de ‘nichemarkt’

eveneens bedient, en wel tegen een lagere kostprijs dan de nichemarketer kan.

Hetzelfde geldt voor de kosten. Indien een bepaald bedrijf A hoge personeelskosten

heeft en lage financieringslasten, en concurrent B heeft een iets lagere kostprijs maar

deze is opgebouwd uit lage personeelskosten en hoge financieringslasten, dan heeft

deze laatste in principe een concurrentienadeel. Zijn concurrentievoordeel is geen

houdbaar concurrentievoordeel. Ten tijde van een verliessituatie kan A op korte ter-

mijn een personeelsreorganisatie uitvoeren die de kostprijs verlaagt, terwijl B de

financieringslasten veel moeilijker op korte termijn zal kunnen verlagen.

Het is van belang voor ogen te houden dat niet alleen in de mengvoederindustrie concen-

tratie plaatsvindt, maar in de gehele branche. Dit houdt in dat hetgeen in het voorgaande

is besproken, ook geldt voor bijvoorbeeld afnemers. Naar verwachting zullen ook daar

de grotere bedrijven omzet van de kleinere bedrijven overnemen, en zullen er steeds

minder kleine bedrijven overblijven. Dit heeft uiteraard zijn repercussie op de positie

van mengvoederbedrijven. Aangezien de meeste grote agrarische bedrijven zich in

Brabant bevinden, is de kans groot dat daar een geringere afname van het aantal dieren

plaats zal vinden dan bijvoorbeeld in Gelderland. Ook daarmee dient bij de strategische

besluitvorming rekening te worden gehouden.

6.5.1.2 De afnemersanalyse
De afnemersanalyse heeft tot doel informatie te verzamelen over de varkensvee-, de pluimvee, en de

pluimveemarkt. Daarnaast heeft deze analyse tot doel inzicht te verkrijgen in de oordelen van afne-

mers over hun mengvoederleveranciers. In eerste instantie is informatie verzameld door middel van

desk-research. Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: visie op de rundvleesproductie (1995),

Kip, ik heb je! (1994), The compound feed industry (1995), Kwin (1997-1998), De Molenaar

(jaargangen 1996 en 1997), Varkenshouderij (maart 1997), De Nederlandse vee-, vlees- en eiersec-

tor in cijfers (1997), de Mengvoederenquête (1995), Collegedictaat Mengvoeders (van der Poel,

1995), EI-land in zicht (1995).

Daarnaast werd het wenselijk geacht een telefonische enquête uit te voeren. Het betrof hier een

enquête waarbij 600 veehouders telefonisch zijn benaderd. Deze 600 benaderde bedrijven zijn

ad random geselecteerd uit adressenbestanden met een dekkingsgraad van 90%. Geselecteerde

bedrijven dienden het hoofdinkomen aan de veehouderij te ontlenen; deze eis is vertaald in een

minimum aantal dieren per diergroep. Van de benaderde bedrijven verleende 157 bedrijven hun

medewerking. De vragen in de enquête richtten zich vooral op de criteria die men hanteerde bij

het kopen van voeders en het selecteren van een leverancier daarbij. Voorafgaand aan de enquête

hebben we een diepte-interview gehouden met enkele veehouders. De daaruit ontstane vragenlijs-

ten zijn vervolgens getest bij enkele veehouders. Daarna is de telefonische enquête afgenomen. De

resultaten van deze enquête zijn mede gebruikt ter identificatie van de KSF’en op de mengvoe-
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dermarkt. Aangezien dit onderzoek niet op zichzelf stond, maar gepaard ging met de genoemde

diepte-interviews bij afnemers en aangezien de resultaten bovendien konden worden afgezet

tegen de gegevens die bij de mengvoederbedrijven verkregen waren, werd de respons van 26%

voldoende geacht om een goed beeld van de belangrijkste eisen en wensen van afnemers te verkrij-

gen. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in bijlage 1: Afnemersenquête mengvoeder-

industrie.

Kwantitatieve analyse van de afzetmarkt
In het hiernavolgende worden de belangrijkste resultaten van de kwantitatieve analyse van

de rundvee-, de varkensvee- en de pluimveemarkt in Nederland weergegeven.

[1] Rundvee

De rundveestapel is verdeeld in twee hoofdcategorieën: vlees- en melkvee. De cijferma-

tige weergave van de totale Nederlandse rundveestapel is als volgt:

De bovenstaande tabel toont aan dat het aantal runderen in Nederland aan het afne-

men is. Deze tendens is al sinds het begin van de jaren ’80 waarneembaar. Het

gemiddeld aantal koeien per bedrijf is daarentegen stijgende.

Het grootste gedeelte van de Nederlandse rundveestapel bestaat uit melkvee (± 85%).

Doordat daarnaast een melkkoe op jaarbasis ongeveer 1,5 à 2 keer zoveel mengvoeder

nuttigt als een vleeskoe, is het relatieve belang van de melkveestapel voor de mengvoe-
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Tabel 27  Rundveestapel in Nederland

1990 1995 1996

Aantal runderen: (x 1.000 stuks)

Vleesvee1 409 442 394

Melkvee 2.801 2.558 2.516

Totaal 3.210 3.000 2.910

Aantal rundveebedrijven:

Vleesvee 24.691 21.321 18.152

Melkvee 40.732 34.895 36.251

Totaal 65.423 56.216 54.403

Gemiddeld aantal dieren 

per bedrijf:

Vleesvee 16,6 20,7 21,7

Melkvee 68,8 73,3 69,4

Totaal 49,1 53,3 53,5

1 Vleeskalveren zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze dieren vrijwel geen mengvoeder nuttigen.
Bron: CBS landbouwtelling 1997



derfabrikanten vele malen groter dan die van de vleesveestapel. De voerkosten van

een rund bedragen ongeveer 30% van de totale kosten. Het aandeel van mengvoe-

ders hierin is sterk wisselend, afhankelijk van de hoeveelheid alternatieve voedings-

middelen (kuilgras, maïs, aardappelen e.d.)

De verdeling van het aantal runderen per provincie in 1996 was als volgt:

Uit deze verdeling blijkt dat bijna 70% van de totale rundveestapel zich concentreert

in de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Friesland.

[2] Varkensvee

De varkensstapel is te verdelen in twee hoofdcategorieën: vleesvarkens en fokzeugen.

De cijfermatige weergave van de totale Nederlandse varkensstapel is als volgt:
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(x 1.000 stuks)

Gelderland 1.017,0

Noord-Brabant 846,9

Overijssel 699,5

Friesland 570,9

Drenthe 255,2

Zuid-Holland 234,5

Utrecht 217,7

Limburg 215,9

Overige provincies 493,7

—————

Totaal 4.551,3

Bron: CBS landbouwtelling 1997

Tabel 29  Varkensstapel in Nederland  

1990 1995 1996

Aantal varkens: (x 1.000 stuks) 13.195 14.400 14.419

Aantal varkensbedrijven:

Vleesvarkens 24.281 19.627 18.653

Fokzeugen 13.391 9.623 9.158

Gemideld aantal  varkens per bedrijf:

Vleesvarkens 289 363 380

Fokzeugen 112 156 165

Bron: CBS landbouwtelling 1997

Tabel 28  Runderen per provincie in 1996



Het aantal varkens in Nederland schommelde de afgelopen jaren tussen de 14 en 15

miljoen. Het aantal varkensbedrijven is daarentegen sterk afgenomen. Het aantal var-

kens per bedrijf neemt de laatste jaren steeds sterker toe. De voerkosten maken voor de

varkenshouder een relatief groot deel uit van de totale kosten. Voor fokzeugen bedraagt

het aandeel van de voerkosten circa 60%, voor vleesvarkens circa 50%. Van het gepro-

duceerde varkensvlees wordt 75% geëxporteerd, voornamelijk naar Duitsland.

De verdeling van het aantal varkens per provincie in 1996 was als volgt:

Uit deze verdeling blijkt dat de varkenssector zich hoofdzakelijk concentreert op een

aaneengesloten gebied van de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en

Limburg. De grootste bedrijven bevinden zich in Noord-Brabant (gemiddeld +/- 1.000

varkens per bedrijf). De varkensbedrijven in Gelderland zijn daarentegen een stuk

kleiner (gemiddeld ongeveer 500 varkens per bedrijf).

[2] Pluimvee

Pluimvee wordt gefokt ten behoeve van twee hoofddoelen: de productie van vlees

(slachtkuikens) en de productie van eieren (legkippen). De Nederlandse pluimveesta-

pel en de verdeling ervan over de bedrijven was de afgelopen jaren als volgt:
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(x 1.000 stuks)
Noord-Brabant 6.364,7
Gelderland 2.934,4
Limburg 1.913,2
Overijssel 1.838,7
Overige provincies 1.367,7

—————
Totaal 14.418,7

Bron: CBS landbouwtelling 1997 

Tabel 31  Pluimveestapel in Nederland

1990 1995 1996

Pluimvee in aantallen (x 1.000 stuks):
Legkippen 44.300 38.100 37.300
Slachtkuikens 41.100 43.800 44.100
Totaal 85.400 81.900 81.400

Aantal pluimveebedrijven: 5.867 4.605 4.476

Gemiddeld aantal stuks pluimvee per bedrijf:
Legkippen 9.676 11.765 12.291
Slachtkuikens 29.138 33.687 35.598
Totaal 14.556 17.785 22.866

Bron: CBS landbouwtelling 1997

Tabel 30  Varkens per provincie in 1996



Het aantal slachtkuikens is groeiende, mede als gevolg van de toenemende popula-

riteit van kippenvlees. De eierproductie daarentegen is dalende. Net als in de andere

sectoren is ook in de pluimveesector de tendens zichtbaar dat bedrijven qua omvang

steeds groter worden. In de pluimveesector wordt 75% uitgevoerd, waarbij de grootste

afnemer Duitsland is. Het aandeel voerkosten in de totale kosten is bij slachtpluimvee

ongeveer 67%, bij legpluimvee 74% (Bron: Kwin 1998).

De verdeling van het aantal slachtkuikens per provincie in 1996 was als volgt:

Bij de verdeling van het aantal bedrijven dat gespecialiseerd is in legkippen, waren

alleen gegevens beschikbaar met betrekking tot bedrijven met meer dan 1.000 leg-

kippen. De verdeling van het aantal legkippen per provincie in 1996 was als volgt:

Uit deze verdeling blijkt dat beide segmenten sterk zijn vertegenwoordigd in de pro-

vincies Gelderland en Noord-Brabant. Daarnaast neemt Limburg in de legkippensec-

tor een groot deel van de productie voor zijn rekening.
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(x 1.000 stuks)

Noord-Brabant 14.011

Gelderland 6.756

Overijssel 4.802

Limburg 4.289

Drenthe 4.239

Groningen 3.416

Friesland 3.450

Overige provincies 3.137

—————

Totaal 44.100

Bron: CBS landbouwtelling 1997 

(x 1.000 stuks)

Gelderland 8.232

Limburg 7.990

Noord-Brabant 7.085

Overijssel 1.743

Drenthe 945

Overige provincies 3.624

—————

Totaal 29.619

Bron: CBS landbouwtelling 1997 

Tabel 32  Slachtkuikens per provincie in 1996

Tabel 33  Legkippen per provincie in 1996



Oordelen van afnemers over mengvoederleveranciers
Op basis van de resultaten uit het afnemersonderzoek kunnen conclusies worden getrok-

ken betreffende de algemene uitkomsten en betreffende de uitkomsten per sector.

[1] Algemeen (n=157)

1 Relatie

In het algemeen zijn de agrariërs goed te spreken over hun mengvoederleveran-

ciers. Er zijn weinig zwakke punten en als rapportcijfer geven de agrariërs gemid-

deld een 8.6 (zie bijlage 1). Wel zijn enkele punten genoemd, die aandacht van de

mengvoederleveranciers verdienen. Daarbij gaat het met name om de prijs van

de producten en (in mindere mate) om voorlichting, advies en kwaliteit van de

producten.

De agrariërs hebben een langdurige relatie met hun mengvoederleverancier. Bijna

80% van de onderzoeksgroep heeft 5 jaar of langer al dezelfde mengvoederleveran-

cier, bijna 60% heeft al meer dan 10 jaar dezelfde mengvoederleverancier.

Belangrijkste redenen om voor de huidige mengvoederleverancier te kiezen zijn

de service, de technische resultaten, de goede advisering en de lage voerkosten.

Een andere, spontaan genoemde reden, is dat de mengvoederleverancier is

‘meegenomen’ bij de overname van het bedrijf, bijvoorbeeld van vader op zoon.

2 Imago

Het imago van de mengvoederleveranciers is als volgt te omschrijven: betrokken

tot heel betrokken, professioneel en enigszins behoudend tot vernieuwend. De

mengvoederleverancier stelt overwegend de klanten centraal, maar redeneert ook

regelmatig vanuit zichzelf.

3 Voorlichting

Over de mengvoederfabrikant als adviseur zijn de agrariërs ook tevreden. Hij heeft

weinig zwakke punten. Aandachtspunten zijn wel zijn vaktechnische en bedrijfs-

economische kennis en in mindere mate zijn houding en betrokkenheid. De agra-

riërs zijn over het algemeen tevreden over het aantal maal dat ze worden bezocht.

Slechts 5% wordt regelmatig door een andere adviseur van hetzelfde bedrijf

bezocht. Minder dan de helft van deze agrariërs vindt dat vervelend. Met name bla-

den van voerleveranciers en ook voorlichtingsbijeenkomsten zijn de belangrijkste

middelen via welke agrariërs in contact komen met hun mengvoederleverancier.

Deze middelen scoren beduidend hoger dan advertenties en kranten, die op hun

beurt weer hoger scoren dan excursies, contacten met medewerkers van de voerle-

verancier en gesprekken met collega’s over de voerleverancier.

4 Technische kengetallen

De meeste agrariërs verkrijgen hun technische kengetallen via hun voerleveran-

cier, maar een aanzienlijk gedeelte (41%) verzorgt deze zelf. De voornaamste reden
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hiervoor is dat de informatie niet tijdig beschikbaar is als de voerleverancier de

technische kengetallen verzorgt. Met name in de sector fokzeugen en vleesvee is

dit een veel genoemde reden. In het algemeen willen de agrariërs hun kengetallen

één keer per maand of één maal per drie maanden toegestuurd krijgen.

5 Advisering

De onderwerpen waarover mengvoederleveranciers adviezen geven, zijn goed toe-

gesneden op de wensen van de agrariër. Over elk onderwerp krijgt zo’n 70%-80%

van de agrariërs adviezen. Alleen het onderwerp mestverwerking springt eruit.

Zo’n 44% van de agrariërs krijgt hierover geen adviezen, terwijl ruim 20% van de

groep die geen adviezen krijgt dit wel verwacht. Ook is er een aantal bedrijven dat

geen advies krijgt over de samenstelling van voeders, bouwvergunningen en in

mindere mate ziekte en hygiëne, hoewel deze bedrijven dit wel verwacht hadden.

Maar de ruime meerderheid van de respondenten die op een bepaald gebied geen

advies krijgt , verwacht dit ook niet van de mengvoederfabrikant. Een overgrote

meerderheid van de agrarische bedrijven krijgt op deze gebieden ook van andere

instanties adviezen. Dierenarts en DLV worden naast de mengvoederleveranciers

het meest geraadpleegd. In mindere mate worden de vakbladen, de gezondheids-

dienst, andere mengvoederleveranciers en overige leveranciers, zoals aannemers

en accountants, geraadpleegd.

6 Facturering

Een opvallende uitkomst is het verschil in de huidige facturering van advies en de

gewenste facturering hiervan. Terwijl momenteel bij nog geen 4% van de respon-

denten de kosten van advisering afzonderlijk worden gefactureerd, gaat bij ruim

26% daarnaar wel de voorkeur uit, terwijl ruim 10% het (nog) niet weet.

[2] Per sector

Onderstaand zijn per sector opvallende uitkomsten beschreven die verschillen van

de algemene uitkomsten.

1 Fokzeugen (n=24)

Van de respondenten heeft de helft naast fokzeugen ook nog vleesvarkens. Daarvan

heeft 70% meer dan 500 vleesvarkensplaatsen. Ruim 42% vindt de ‘prijs’ een zwak

punt van de mengvoederleverancier. Op het totale aantal bedrijven in de sector is dit

nog geen 27%. In vergelijking met de algemene gegevens stelt de mengvoederleve-

rancier de klant meer centraal. Ruim 66% van de respondenten verzorgt de techni-

sche kengetallen zelf, terwijl dit in de totale sector 41% is. De respondenten geven

unaniem aan, dat zij dit doen omdat de informatie anders niet tijdig beschikbaar is.

2 Vleesvarkens (n=32)

Ruim de helft van de respondenten heeft ook zeugenplaatsen. Voorlichting en

advies is het meest genoemde zwakke punt. Ruim de helft van de respondenten
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verzorgt de technische kengetallen zelf. De respondenten kunnen echter niet goed

aangeven, waarom zij de kengetallen niet door de voerleverancier laten verzor-

gen. 87,5 % voert geen natte bijproducten bij. De investeringskosten vindt men te

hoog en men verwacht onvoldoende rendement. Bovendien kent men de moge-

lijkheden niet genoeg.

3 Vleesvee (n=24)

Bijna de helft van de respondenten heeft naast vleesvee ook melkkoeien. Er is veel

spreiding in de bezoekfrequentie van de adviseur. Grootste zwakke punt van advi-

seurs is de kennis. 42% verzorgt de kengetallen zelf. Zij doen dit met name omdat

de informatie anders niet tijdig beschikbaar is. 33% voert geen natte bijproduc-

ten bij. De reden hiervoor is vooral de arbeidsintensiviteit, die het bijvoeren van

natte producten met zich meebrengt.

4 Melkvee (n=26)

31% van de respondenten heeft naast melkkoeien ook vleesvee. Bijna 70% krijgt

het voer 1 x per 3 weken of 1 x per 4 weken geleverd. 80% van de respondenten is

al meer dan 10 jaar klant bij dezelfde mengvoederleverancier. Dat is beduidend

hoger dan het gemiddelde van 58%. De prijs is het meest genoemde zwakke punt

van de leverancier. 27% vindt dat de leverancier zichzelf centraal stelt. Algemeen is

dat 14%. 83% gebruikt geen mengwagen. Redenen hiervoor zijn met name het feit

dat de investeringskosten te hoog zijn en het feit dat men onvoldoende rende-

ment verwacht.

5 Slachtkuikens (n=24)

Ruim de helft van de respondenten heeft meer dan 40.000 slachtkuikens. De res-

pondenten kopen gemiddeld ruim 1.000 ton en laten over het algemeen de voerle-

verancier elke week komen. Het zwakste punt van de voerleverancier is de prijs.

Ruim 90 % verkrijgt de technische kengetallen via de voerleverancier.

Over de samenstelling van het voer krijgt ruim 62% geen advies. Van deze respon-

denten heeft bijna 43% wel behoefte aan dit advies. Ook over bouwvergunningen,

mestverwerking en stalinrichting verwachten enkele respondenten advies terwijl

ze dit niet krijgen.

6 Leghennen (n=27)

Gemiddeld koopt men zo’n 1.275 ton voer in en laat men het voer één keer per

week leveren. Het zwakke punt van de voerleverancier is de prijs, vindt ruim 33%.

De adviseur komt overwegend één keer per vier weken. Zijn zwakke punt vindt

men zijn gebrekkige vaktechnische en bedrijfseconomische kennis. Men komt

met name in contact met de voerleverancier via zijn bladen. Bijna 30% verzorgt de

technische kengetallen zelf, met name omdat men zelf wil controleren wat er

gebeurt. De meerderheid van de respondenten wil de kengetallen één keer per

maand toegestuurd krijgen. Vrijwel niemand verwacht meer advies dan hij of zij
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nu al krijgt. Bijna 30% geeft aan, geen advies te krijgen van andere instanties dan

de voerleveranciers. Geen enkele respondent krijgt een afzonderlijke factuur voor

advies, terwijl bijna 30% daar wel een voorkeur voor heeft.

6.5.1.3 Analyse van de overige marktontwikkelingen
Naast de analyse op bedrijfstakniveau (de concurrentieanalyse) en de analyse van de afzetmarkt

(inclusief de afnemersanalyse) dient er ook de analyse van externe ontwikkelingen op onderne-

mingsniveau plaats te vinden. De analyse van de overige marktontwikkelingen beschouwt de ont-

wikkelingen op de 8 ondernemingsgebieden: Inkoop, Administratie, Verkoop en marketing,

Productie, Beleid, Organisatie en personeel, Onderzoek en ontwikkeling en Financieel. De ontwik-

kelingen die onderstaand zijn beschreven zijn geanalyseeerd aan de hand van:

1 gesprekken met ondernemers;

2 desk-research (voor bronnen zie pagina 180).

De volgende relevante ontwikkelingen op de verschillende ondernemingsgebieden zijn

gaande:

[1] Inkoop

Niet alleen in de mengvoederindustrie vindt concentratie plaats. Deze vindt eveneens

plaats op de inkoopmarkten voor zowel grondstoffen als premixen en additieven. De

mengvoederfabrikant merkt hiervan weinig.

De graanprijs is momenteel laag, en zal naar verwachting verder dalen. Dit is mede

het gevolg van de WTO, waardoor importheffingen op granen van buiten de EU gelei-

delijk zullen worden afgeschaft. De concurrentiepositie binnen de EU van de

Nederlandse veehouderij (en daarmee de positie van de Nederlandse mengvoederin-

dustrie) verslechtert hierdoor. In Nederland wordt veel relatief goedkope graanver-

vangende tapioca in veevoeders verwerkt. Nederland kan dit doen door de gunstige lig-

ging aan zee en de grote productiehoeveelheden in een klein gebied, waardoor het

lonend is tapioca met zeeschepen aan te voeren. Een lage graanprijs verkleint het

concurrentievoordeel in de voerkosten dat door de verwerking van tapioca wordt

behaald. Uiteindelijk kan dit voordeel zelfs tenietgedaan worden. Door een daling

van de voederkosten buiten Nederland verzwakt de Nederlandse concurrentiepositie

op de markt van eindproducten (vlees, eieren en zuivel), waardoor de afzet van

Nederlandse producten kan verminderen. Dit leidt vervolgens tot een daling van de

mengvoederafzet.

[2] Administratie

Administratief vinden er momenteel relatief weinig veranderingen plaats. Bedrijven die

nog niet millenniumproof zijn, passen op dit moment hun software waar nodig aan.

[3] Verkoop en marketing

Planning van het uitgaand transport is voor zover bekend bij geen enkel bedrijf geau-

tomatiseerd. Binnen het transport zijn de volgende twee ontwikkelingen gaande. Er
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bestaan sinds kort opleggers die zowel bruikbaar zijn als laadbak als voor transport in

bulk. Hierdoor kan dezelfde vrachtauto afwisselend als grondstoffenwagen en als

bulkwagen (eindproduct) worden ingezet. Bovendien bestaan er sinds kort wagens

waarin kan worden gemengd. Hierdoor kan de doorlooptijd van bepaalde eindpro-

ducten (in meelvorm) in de fabriek tot een minimum worden beperkt.

[4] Productie

De afgelopen jaren is het product steeds verder gediversificeerd. Waar vroeger sprake

was van een klein assortiment en grote hoeveelheden, is nu sprake van een groot

assortiment en kleine hoeveelheden. Dit brengt niet alleen een behoefte aan andere

silo’s met zich mee (meer kleine silo’s), maar tevens een behoefte om verspilling ten

gevolge van omstelverliezen te beperken. Omstelverliezen leiden tot een capaciteitsbe-

perking van de fabriek. Deze beperking wordt veroorzaakt door de benodigde

‘spoelcharges’, door verliesuren ten gevolge van leegdraaien en door het niet volledig

benutten van de maximale chargegrootte. In verband hiermee is er een tendens

gaande het toevoegen van een aantal specifieke producten plaats te laten vinden in een

zo laat mogelijk stadium van de productie. De mogelijkheid bestaat dan om tot op

dat moment de productie homogeen te laten plaatsvinden, waardoor omstelverliezen

tot een minimum worden beperkt. Om deze werkwijze te kunnen hanteren, zijn aan-

passingen in de fabriek noodzakelijk.

Met name bij kleine bedrijven ontbreekt vaak de koppeling tussen productieautomatise-

ring en administratieve automatisering. Soms is het productieproces niet of nauwelijks

geautomatiseerd. Naar verwachting zal hierin de komende jaren snel verandering komen.

In verband met de bestaande hinderwetvergunning is het voor Feed B.V. niet mogelijk

om de activiteiten op de huidige productielocatie met meer dan 50.000 ton uit te

breiden, dit ondanks het feit dat de fabriek ook dan niet continu produceert. Productie

tussen 24.00 en 6.00 uur is op last van de gemeente verboden. De verwachting heerst

dat hierin de komende jaren geen verandering zal komen. Feed B.V. verwacht nu en

in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de geur- en geluidseisen die de

gemeente aan de onderneming stelt. Enige investeringen zijn hiervoor echter wel

noodzakelijk. Deze dienen te worden meegenomen in stap 7, de meerjarenbegroting.

[5] Beleid

Een groot aantal ondernemingen houdt zich momenteel intensief bezig met de bepa-

ling van het toekomstig beleid. De voortschrijdende concentratie in de branche is

daarvan het gevolg. Dit is bij de concurrentieanalyse reeds besproken.

[6] Organisatie en personeel

Op dit moment overtreft de vraag naar personeel het aanbod. Dit fenomeen doet zich

voor in vrijwel alle functies binnen de mengvoederindurstrie. De verwachting bestaat

dat hierin op korte termijn geen verandering zal komen.
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[7] Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek naar methoden om minder nitraten en fosfaten via de mest in de bodem te

laten vloeien door aanpassing van voeders, vindt nog steeds plaats. Daarnaast vindt

voortdurend onderzoek plaats om de effectiviteit van voeders te verhogen (verlaging

van de conversiegraad). Het gebruik van groeibevorderaars staat daarbij steeds meer

ter discussie. Het gebruik van diermeel in rundveevoeders is, in verband met besmet-

tingsgevaar voor BSE, inmiddels verboden. De verwerking van restafval van mense-

lijke consumptie in voeders neemt toe. Op dit terrein vindt intensief onderzoek plaats.

Andere ontwikkelingen zijn het toenemend gebruik van genetisch gemodificeerde

grondstoffen, waaronder soja.

Men tracht meer en meer maatproducten op uniforme wijze te produceren en de

grondstof of het additief dat het product tot een maatproduct maakt, pas in de laatste

fase van het productieproces toe te voegen. Dit maakt standaardisatie van een groot

deel van het productieproces mogelijk en werkt daardoor kostenbesparend. Onderzoek

vindt plaats naar persen van voeders gedurende het transport naar de afnemer.

[8] Financieel

De rendementen die in de mengvoederindustrie worden behaald, zijn gemiddeld

genomen goed. Het omzetverlies ten gevolge van de varkenspest, waardoor het zuiden

van Nederland in 1997 werd getroffen, is grotendeels gecompenseerd door verho-

ging van de marges. Gezien de onzekere toekomst in de branche worden door ban-

kiers hoge eisen gesteld aan de solvabiliteit van ondernemingen (± 40%).

6.5.1.4 Resultaten van de deelanalyses
De voornaamste resultaten uit de drie deelanalyses van de externe analyse, te weten de

concurrentieanalyse, de afnemersanalyse en de analyse van de overige marktontwikkelin-

gen, kunnen als volgt worden samengevat:

1 De aan de mengvoederindustrie verwante bedrijfstakken staan zwaar onder druk als

gevolg van ruimtegebrek en strenge normen voor dierenwelzijn en milieubelasting.

Dit zal resulteren in een dalende vraag naar mengvoeders voor zowel de grondgebon-

den veehouderij (met name melkkoeien) als de intensieve veehouderij (met name

pluimvee en varkens).

2 Wettelijke regelingen zullen in de toekomst strenger worden. Deze regels hebben

betrekking op milieu, dierenwelzijn en kwaliteitswaarborging. Een aantal van deze

regelingen zal aanvullende investeringen van de mengvoederfabrikant vereisen.

3 De overcapaciteit op de mengvoedermarkt zal toenemen. Ten gevolge daarvan stij-

gen de prijzen voor de aankoop van afzet.

4 Er is sprake van een sterke tendens tot concentratie bij grote en middelgrote bedrijven.

5 Grote bedrijven trachten de bedreigingen die uitgaan van een krimpende veestapel het

hoofd te bieden door middel van diversificatiestrategieën waarbij ook bedrijfsactivitei-

ten in het buitenland plaatsvinden.
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6 Het aantal bedrijven dat is gespecialiseerd, zal toenemen. Deze specialisatie vindt

plaats om tegen een kostprijs die voldoende laag is, toch aan alle eisen te kunnen vol-

doen die door de omgeving aan de mengvoederfabrikant worden gesteld.

7 De bereidwilligheid onder middelgrote en vooral kleine bedrijven de onderneming

te verkopen neemt toe. Veel kleine fabrikanten verwachten steeds moeilijker aan de

toenemende eisen te kunnen voldoen. Voor een aantal van hen vormt dit aanleiding

de onderneming te verkopen.

8 Ook in aan de mengvoederindustrie verwante bedrijfstakken vindt concentratie plaats.

Mengvoederfabrikanten krijgen hierdoor te maken met minder afnemers, die per

afnemer een groter tonnage afnemen. De kennis van de afnemers neemt toe.

9 Er zijn in toenemende mate mogelijkheden voor een homogeen productieproces.

10 Voorlopig zal er sprake zijn van een tekort aan personeel op de markt. Goed gekwalifi-

ceerde mensen zijn soms eerder geneigd te kiezen voor een grote dan voor een kleine

onderneming, omdat ze veronderstellen dat grote ondernemingen meer mogelijkhe-

den bieden tot persoonlijke ontwikkeling.

11 Er blijven zich nieuwe mogelijkheden voordoen om het productieproces verder te

automatiseren.

6.5.1.5 Identificatie van KSF’en
Op basis van de externe analyse worden positieve en negatieve KSF’en afgeleid. Een positieve kri-

tische succesfactor is een succesfactor die een voordeel kan opleveren voor de onderneming ten

opzichte van andere ondernemingen. Het zich onderscheiden op dit punt leidt òf tot de mogelijk-

heid een hogere afzetprijs te bedingen, òf tot de mogelijkheid extra eenheden af te zetten, òf tot een

combinatie van beide. Het scoren op een negatieve kritische succesfactor biedt deze mogelijkheden

niet. Zou men hierbij niet aan de eisen voldoen, dan leidt dat direct tot een vermindering van de

eenheden die kunnen worden afgezet door een verlies aan klanten, tenzij hier prijscompensatie

tegenover staat. In beginsel leveren alle vier methodieken die bij Feed B.V. werden gehanteerd, bij

de uitvoering van de externe analyse (vraaggesprekken met de staf, branche-informatie, vraagge-

sprekken met experts en resultaten van de afnemersenquête) een bijdrage aan de identificatie van

KSF’en.

[1] De volgende positieve KSF’en zijn uit het onderzoek naar voren gekomen:

1 Primair stelt de afnemer de prijs van de mengvoeders centraal.

2 Ondanks het belang dat de afnemer aan de prijs hecht, heeft de mengvoederfabri-

kant de mogelijkheid het aangeboden product verder uit te breiden met service,

advisering en hogere kwaliteit. De afnemer is bereid hier extra voor te betalen.

Hoewel een belangrijk deel van de afnemers de prijs noemt als zeer belangrijk, is

uit onderzoek gebleken dat prijsvergelijking door afnemers relatief moeilijk is.

Dit is vooral het gevolg van productdifferentiatie (elke boer zijn eigen voer).

3 Het snel kunnen aanbieden van technische kengetallen wordt door een groot deel

van de afnemers erkend als meerwaarde van het product.

4 De afnemer stelt prijs op een langdurige relatie met de mengvoederleverancier.

Wisselen van mengvoederleverancier brengt extra kosten met zich mee.
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5 De mate waarin de mengvoederleverancier zijn betrokkenheid bij het bedrijf van

de afnemer toont, wordt door de meeste afnemers als belangrijk ervaren. De meet-

bare grootheid van deze meelevendheid is met name de bezoekfrequentie door

de adviseur. Daarnaast bepaalt de inhoud van de gesprekken of de klant de advi-

seur als betrokken ervaart.

[2] De volgende negatieve KSF’en zijn uit het onderzoek naar voren gekomen:

1 De fysieke kwaliteit van het geleverde product is van groot belang. Afwijkingen in

reuk, glans, grootte en kleur van een korrel worden door de afnemers direct opge-

merkt. Daarnaast dient een korrel voldoende hard te zijn. Indien de korrel niet

goed geperst is, blijft meel achter in de voederinstallatie van de agrariër, waardoor

verliezen ontstaan. In een uiterst geval kan de voederinstallatie zelfs storingen

gaan vertonen indien een korrel niet voldoende hard is. Dit wordt direct door afne-

mers geconstateerd en leidt tot klachten.

2 Foutieve voeders afleveren of voeders niet in de juiste silo afleveren wordt door

afnemers als zeer problematisch ervaren. Indien dit zich voordoet, moeten de voe-

ders worden ‘omgeruild’, hetgeen zowel voor de mengvoederfabrikant als voor de

afnemer kostbaar is in tijd en in geld.

3 Afnemers verwachten een juiste houding van de transportafdeling. Bij sommige

relaties mogen bepaalde auto’s niet op het erf komen (i.v.m. het gewicht van deze

auto’s) en bij sommige relaties kan uitsluitend tussen bepaalde tijdstippen worden

afgeleverd (in verband met geluidshinder). Het is voor de chauffeurs van belang

contact met de afnemers te onderhouden.

4 Afnemers verwachten dat de personen die de (telefonische) orders aannemen,

bekend zijn met het afnemende bedrijf.

5 Afnemers verlangen een bepaald minimumniveau aan advisering en service. Deze

zaken worden geacht al inbegrepen te zijn in de laagst mogelijke prijs.

6 Voeders moeten met vaste regelmaat en tijdig worden afgeleverd.

7 Afnemers verlangen een bepaald minimumniveau aan meelevendheid. Een te onre-

gelmatige bezoekfrequentie van de adviseur wordt niet geaccepteerd. De verwachtin-

gen die afnemers hebben met betrekking tot de bezoekfrequentie verschillen per

soort veehouder (afhankelijk van het diersoort dat de veehouder bezit). Daarnaast

verschillen de verwachtingen die afnemers met betrekking tot de bezoekfrequentie

hebben van mengvoederfabrikant tot mengvoederfabrikant. Mogelijk hangt dit

samen met het imago dat de mengvoederfabrikant op dit punt heeft opgebouwd.

8 Afnemers verwachten een flexibele opstelling van de mengvoederfabrikant.

Bestellingen buiten kantooruren, te late bestellingen, het niet tijdig kunnen beta-

len e.d. zijn allemaal factoren, waarvoor de mengvoederfabrikant in de ogen van de

agrariër begrip moet opbrengen.
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6.5.1.6 De vertaling van KSF’en naar meetbare indicatoren
In deze subparagraaf beschrijven we de vertaling van KSF’en naar meetbare indicatoren

(KPI’s). Dat is noodzakelijk om in een later stadium deze meetbare indicatoren op te

kunnen nemen in de interne rapportage. Per indicator zal worden aangegeven waar deze

in de interne rapportage wordt opgenomen. De begrote waarden van de indicatoren kan

worden opgenomen in de meerjarenbegroting of in het jaarplan, de gemeten waarde van

de indicatoren kan worden opgenomen in het resultatenvolgsysteem en in de tussen-

tijdse cijfers. De keuzen die hierin worden gemaakt, hangen samen met de frequentie

waarmee de directie inzicht wil verkrijgen in de waarde van de betreffende indicatoren.

[1] Prijs

Gezien de onvoorspelbare fluctuaties van de grondstofkosten wordt zowel in de meer-

jarenbegroting als in het jaarplan uitsluitend uitgegaan van een begrote brutomarge

per ton per productgroep. Deze marge per ton, vermenigvuldigd met het aantal

begrote tonnen per periode, vormt de totale begrote marge. De verwachte kortingen

worden apart vermeld, uitgesplitst naar soort.

Zowel op de tussentijdse cijfers als op de weekstaat worden omzet, grondstofkosten

en brutomarge vermeld. Dit in totaal en per ton, uitgesplitst naar diersoort. Verstrekte

kortingen worden niet afzonderlijk op de weekstaat vermeld, maar worden direct in

de marge verwerkt. Indien de gerealiseerde marge na kortingen afwijkt van de

begrote marge, volgt een analyse. Op de tussentijdse cijfers worden kortingen wel

apart vermeld.

[2] Technische kengetallen

De verkoopafdeling stelt vast met welke frequentie technische kengetallen worden

berekend en verzonden aan afnemers. Het naleven hiervan wordt gerapporteerd in de

rapportage van de verkoopafdeling, die geen onderdeel uitmaakt van het MKS.

[3] Verandering van leverancier

In de meerjarenbegroting en in het jaarplan worden de verwachte klantmutaties

opgenomen. Deze mutaties hebben een rechtstreeks verband met de verwachte afzet.

Wekelijks wordt het aantal klantmutaties gerapporteerd, alsmede de daarmee

gemoeide tonnen op jaarbasis.

[4] Betrokkenheid

De gemiddelde bezoekfrequentie van adviseurs wordt opgenomen in de meerjaren-

begroting en het jaarplan. Er bestaat een rechtstreeks verband tussen deze bezoekfre-

quentie en de totale kosten aan verkooppersoneel (De buitendienstmedewerkers van

de afdeling verkoop worden in de mengvoederindustrie ook wel ‘voorlichters’

genoemd. Verkooppersoneel en voorlichters wordt als synoniem gebruikt). Er wordt

per diersoort een norm gesteld voor het aantal tonnen en het aantal klanten dat één

voorlichter beheert. Er worden relaties gelegd tussen de afzet van een klant, de bij

193praktijktoepassing van het mks: het caseonderzoek



hem of haar behaalde brutomarge en de bezoekfrequentie. Per maand wordt per

voorlichter een overzicht opgesteld met daarop de door hem/of haar gerealiseerde

brutomarge (totaal, per klant, per ton) en de klantenmutaties. Dit maakt onderdeel uit

van de verkooprapportage. Verkoopbezoeken worden niet in de weekrapportage opge-

nomen. Dit wordt door het management van Feed B.V. niet zinvol geacht.

[5] Klachten

Van alle klachten wordt een klachtenformulier ingevuld. Hierop staat de aard van

de klacht en de afhandeling daarvan, alsmede de tijdstippen waarop een en ander

heeft plaatsgevonden. Klachten worden wekelijks vermeld op het RVS en besproken

met de betrokken partijen. Klachten worden niet op de begroting opgenomen.

[6] Foutieve afleveringen

Zie [5]: Klachten.

[7] Transport

Van alle klanten bestaat een schriftelijke vastlegging met daarop de mogelijke levertij-

den en de silo’s waarin bepaalde voeders dienen te worden afgeleverd. Deze gegevens

worden in het geautomatiseerd systeem vastgelegd en kunnen onder meer worden

geraadpleegd door het personeel van de afdelingen orderaanname en de routeplan-

ning. Voor klachtenafhandeling zie punt 5. Te late en/of foutieve leveringen worden

standaard op de weekstaat gerapporteerd, ook al hebben ze niet tot een klacht geleid.

[8] Orderaanname

Dit vormt geen onderdeel van de interne rapportage.

[9] Advisering en service

Met betrekking tot de advisering en service worden procedures opgesteld.

Afwijkingen van deze procedures worden in de verkooprapportage opgenomen, maar

vormen geen onderdeel van de wekelijkse rapportage.

[10] Regelmatige en tijdige aflevering

Te late en/of foutieve leveringen worden standaard op de weekstaat gerapporteerd,

ook al heeft dit niet tot een klacht geleid.

[11] Bezoekfrequentie

Zie [4]: Betrokkenheid.

[12] Flexibiliteit

De flexibiliteit maakt onderdeel uit van de procedures. Deze wordt niet in de perio-

dieke rapportage opgenomen.
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Niet alle KSF’en worden in het MKS meegenomen. Dit heeft de volgende redenen:

1 De KSF is moeilijk te kwantificeren en daardoor moeilijk te meten en te normeren,

bijvoorbeed ‘imago’.

2 De KSF is wel te kwantificeren, maar frequente meting ervan is hetzij niet zinvol het-

zij niet mogelijk, bijvoorbeeld ‘marktaandeel’.

6.5.2 De interne analyse
Het doel van de interne analyse is het bepalen van de sterkten en zwakten van Feed B.V. in

relatie tot de missie, de doelstellingen en de externe ontwikkelingen. De relatieve sterkte of zwakte

per ondernemingsgebied wordt bepaald door een vergelijking te maken met andere bedrijven.

De adviseur maakt hiertoe gebruik van bedrijfsvergelijkend onderzoek, dat in het recente verleden

reeds is uitgevoerd. Daarnaast maakt de adviseur een kostprijsanalyse, waarop strategische

beslissingen mede kunnen worden gebaseerd. Bij de doorlichting hanteert de adviseur de vol-

gende twee instrumenten:

1 vraaggesprekken met afdelingshoofden,

2 vragenlijsten die door de adviseur worden opgesteld.

Hieronder worden de sterkten en zwakten van Feed B.V. weergegeven in relatie tot de

andere bedrijven uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek. Vergelijking heeft plaatsgevon-

den aan de hand van gegevens uit 1996. Sterkten en zwakten worden per ondernemings-

gebied weergegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende acht onderne-

mingsgebieden:

1 inkoop;

2 administratie;

3 verkoop & marketing;

4 productie;

5 onderzoek & ontwikkeling;

6 beleid;

7 organisatie & personeel;

8 financiën.

[1] Inkoop

Uitkomsten uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek:

1 De betaalde inkoopprijzen voor een bepaald soort grondstof verschillen (over lan-

gere periode gemeten) nauwelijks van bedrijf tot bedrijf. De inkoopwaarde van

grondstoffen in de mengvoederindustrie bedraagt in 1996 ongeveer 83% van de

omzet. De bedrijfsomvang heeft hierop nauwelijks invloed. Van invloed hierop

zijn echter wel de grondstofprijzen. De prijszetters in de mengvoederindustrie

bepalen hun verkoopprijzen in principe door de inkoopwaarde van de grondstof-

fen te vermeerderen met een vast bedrag aan brutowinst. Stijgen de grondstof-

prijzen, dan daalt het brutowinstpercentage, dalen de grondstofprijzen, dan stijgt

het brutowinstpercentage.
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2 De aanvoer van grondstoffen per schip is in principe goedkoper dan de aanvoer

van grondstoffen per as (trein of vrachtauto). Elk bedrijf zal echter een individuele

berekening moeten opstellen om over de wijze van aanvoer voor de eigen situatie

uitspraak te kunnen doen.

3 Een onderneming heeft in beginsel de keuze uit loco inkopen of inkopen via de

termijnmarkt. Indien bij prijslijsten over een langere periode (2 jaar) loco en ter-

mijn met elkaar worden vergeleken, valt op dat er geen wezenlijke prijsverschillen

bestaan tussen beide inkoopmogelijkheden. Toch is het raadzaam om op termijn

in te kopen, en wel om de volgende redenen:

a Indien men loco inkoopt, bestaat het gevaar dat grondstoffen niet meer

beschikbaar zijn, waardoor noodzakelijkerwijs een duurdere grondstof dient te

worden ingekocht.

b De prijszetters op de markt kopen ook op termijn in. Verkeerde inkoopbeslis-

singen door de prijszetters worden in principe doorberekend aan de klanten.

Volgt men deze inkoopstrategie, dan kan een verkeerde inkoopbeslissing even-

eens aan afnemers worden doorberekend, waardoor de gevolgen van een fou-

tieve inkoopbeslissing worden verminderd.

c Termijninkopen zijn doorgaans administratief eenvoudiger en overzichtelijker

te verwerken. Bovendien kan men op basis van termijninkopen betere plannin-

gen maken voor de ingaande logistiek.

7 Uit steekproeven blijkt dat inkomende vrachten vaak onvoldoende beladen zijn.

Afwijkingen belopen 100 kg per vrachtauto. Bij een steekproef van 300 innames

bleek dat 70% een afwijking van meer dan 30 kg bevatte. In 80% van deze geval-

len was deze afwijking negatief.

De situatie bij Feed B.V.:

1 Feed B.V. is aangesloten bij een inkoopcombinatie. Uit analyses van de inkoopprij-

zen van een aantal belangrijke grondstoffen blijkt dat de betaalde inkoopprijzen

van Feed B.V. ongeveer gelijk zijn aan de gemiddelde inkoopprijzen.

Besparingsmogelijkheden worden niet waarschijnlijk geacht.

2 Feed B.V. maakt op basis van berekeningen een welbewuste afweging tussen het

transport van ingaande grondstoffen per as en per schip. Aangezien geen reden

bestaat om aan de juistheid van deze berekeningen te twijfelen, wordt veronder-

steld dat het inkoopbeleid op dit punt optimaal is.

3 De organisatie van inkopen bij Feed B.V. is doelmatig. Er is een duidelijk en wel-

overwogen beleid ten aanzien van inkopen op termijn en loco inkopen.

4 Het nemen van steekproeven bij inkomende vrachten om de juistheid van het

gewicht te verifiëren vinden nauwelijks plaats. Het frequenter nemen van steek-

proeven wordt meegenomen in het actieplan, onderdeel van stap 8 van het MKS.
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[2] Administratie

Uitkomsten uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek:

1 De hoeveelheid informatie die de administratie verschaft alsmede de aard daarvan,

verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf. Bij een aantal bedrijven is het niet mogelijk

de marge per productgroep vast te stellen. Bij deze bedrijven is uitsluitend per

individueel recept een kostprijs bekend, die niet wordt gecumuleerd. Ook de ver-

strekte kortingen zijn bij een aantal bedrijven uitsluitend in totaal bekend, maar

kunnen op basis van de aanwezige informatie niet aan productgroepen worden

toegerekend. Kosten worden bij geen enkel onderzocht bedrijf systematisch aan

productgroepen toegerekend.

2 De doelmatigheid waarmee administratieve gegevens worden verwerkt, verschilt

sterk van bedrijf tot bedrijf. Met name de graad van automatisering en de mate van

integratie tussen de diverse pakketten onderling en tussen de bedrijfsadministra-

tie en randapparatuur, zoals weegbruggen, laad- en losstations en productieappa-

ratuur, speelt hierbij een belangrijke rol.

3 De snelheid waarmee gegevens beschikbaar komen, verschilt sterk van bedrijf tot

bedrijf. Hetzelfde geldt voor de tijd tussen aflevering van gereed product en de

facturatie daarvan.

De situatie bij Feed B.V.:

1 Een sterkte van Feed B.V. is dat de administratie relatief meer informatie ver-

schaft dan de bedrijven uit het onderzoek.

2 De administratie van Feed B.V. is doelmatig. Er bestaat een hoge mate van integra-

tie tussen softwarepakketten onderling, en tussen software en apparatuur.

3 Facturatie geschiedt dagelijks. Rapporten uit de financiële administratie zijn bin-

nen twee weken na de maandafsluiting beschikbaar.

[3] Verkoop & Marketing

Uitkomsten uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek:

1 De marges die de mengvoederfabrikant behaalt, zijn voornamelijk afhankelijk van

de prestaties van de verkoopstaf. Kwaliteitsvergelijking door afnemers is relatief

moeilijk, hoewel niet onmogelijk. Om als afnemer optimale resultaten te beha-

len is het noodzakelijk dat voeders exact aan de eisen voldoen die voor de afnemer

optimaal zijn. Dit kan van afnemer tot afnemer sterk verschillen. Zowel goede

technische als goede commerciële eigenschappen zijn daarom voor de verkoopstaf

vereist om tot goede financiële resultaten te komen.

2 Het aantal voorlichters per 100.000 ton mengvoeders, verschilt wezenlijk van

bedrijf tot bedrijf. Oorzaken hiervan zijn gelegen in de volgende factoren:

3 De gemiddelde grootte van de afnemer van een bedrijf (bedrijven zijn in

Gelderland bijvoorbeeld gemiddeld 50% kleiner dan in Noord-Brabant).

4 De groeifilosofie van het bedrijf. (Dit bepaalt hoeveel acquisitiegesprekken worden

gevoerd. Indien het bedrijf wil groeien kan het hierbij kiezen voor de aankoop van

omzet of voor het genereren van nieuwe omzet via de eigen verkoopafdeling.)
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5 De diersoorten waarvoor het bedrijf voeders levert. (Rundveehouders worden nor-

maliter minder bezocht dan varkenshouders en varkenshouders minder dan

pluimveehouders.)

6 Het beleid dat de onderneming voert met betrekking tot bezoekfrequenties.

De situatie bij Feed B.V.:

1 De kosten van de verkoopstaf van Feed B.V. zijn hoog. Hiervoor zijn twee oorza-

ken te onderkennen: het relatief hoge aantal voorlichters per ton verkochte meng-

voeders en de relatief hoge lonen van de verkoopstaf bij Feed B.V. De gemiddeld

door Feed B.V. behaalde brutowinstmarge is laag.

2 De verkoopstaf vergelijkt de verkoopprijzen regelmatig met die van concurren-

ten. Zij doet dit door gebruik te maken van offertes die door concurrerende bedrij-

ven uitgebracht zijn bij afnemers van Feed B.V. Uit het bedrijfsvergelijkend onder-

zoek is echter gebleken, dat veel bedrijven bij nieuwe afnemers een relatief gun-

stige aanbieding doen, om deze prijs later weer geleidelijk te verhogen. Het is

daarom niet reëel voortdurend met de gunstige prijsaanbiedingen van andere

mengvoederbedrijven te willen concurreren. Duidelijke instructie van de verkoop-

staf en informatie naar de eigen afnemers is van belang. Op grond van de boven-

staande bevindingen wordt besloten in fasen een gemiddelde prijsverhoging van €

1,14 per ton door te voeren. Het bedrag van € 1,14 is het resultaat van de gezamen-

lijke inbreng van het managementteam. Met dit bedrag kan worden uitgeprobeerd

hoe de afnemers op de prijsverhoging reageren. De maatregel wordt opgenomen

in het actieplan, stap 8 van het MKS.

3 Feed B.V. probeert relatief veel markten te bedienen. Met name de productie voor

kleinere markten, bijvoorbeeld die van paardenvoer, maakt inbreuk op de totale

marge. De productie hiervan vereist namelijk nogal wat bijzondere handelingen

en grondstoffen.

4 Feed B.V. bedient de volgende product/marktcombinaties:
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Tabel 34  Product/Marktcombinaties Feed B.V.

Diergroep Aantal Marge Dekkingsbijdrage
tonnen per ton (€) diergroep (€)

Slachtkuikens 47.100 34,10 1.606.000
Legpluimvee 24.095 27,13 653.700

Melkvee 45.601 32,02 1.460.000
Vleesvee 16.715 32,42 541.900

Biggen 12.854 32,22 414.200
Vleesvarkens 62.288 30,10 1.874.900
Fokvarkens 25.554 32,42 828.500

Paarden 3.212 54,70 175.700

Fazanten 1.654 55,13 91.200

Vis 1.275 67,96 86.600

Totaal 240.348 32,17 7.732.700



Met behulp van de kostprijsanalyse (paragraaf 6.4.3, bijlage 2) worden de boven-

staande gegevens verder geanalyseerd.

[4] Productie

Uitkomsten uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek:

1 De gebruikte recepten kunnen van bedrijf tot bedrijf sterk verschillen. Een bepaald

gedefinieerd eindproduct wordt door verschillende bedrijven dus op verschillende

wijzen gerealiseerd. Dit brengt relatieve kostenvoordelen met zich mee.

2 De Nederlandse mengvoederfabrikant kan over ongeveer 1100 grondstoffen

beschikken om zijn eindproduct te produceren. In de praktijk blijkt echter dat

bedrijven hun recept (van ongeveer 30 grondstoffen) baseren op een selectie van

100 à 200 grondstoffen. Hiervoor worden uiteenlopende redenen opgegeven:

a indien de samenstelling van voeders te sterk verandert, kan dit gevolgen heb-

ben voor de opname ervan door het dier;

b technische specificaties (persbaarheid e.d.) kunnen tot gevolg hebben dat een

bepaalde fabriek een grondstof niet kan of wil verwerken;

c de nutritionist van de onderneming beschikt niet over de specifieke kennis

die nodig is om een bepaalde grondstof te kunnen verwerken;

d gewoonte en ervaring bepalen mede de keuze voor bepaalde grondstoffen.

3 Bedrijven die meer grondstoffen in een recept verwerken, blijken gemiddeld niet

tot een significant lagere kostprijs voor dit recept te komen.

De situatie bij Feed B.V.:

1 Feed B.V. heeft voeders ontwikkeld van een hoge kwaliteit. Dit uit zich in goede

technische resultaten bij de afnemers. Tegen deze achtergrond bezien komt de

zwakte ten aanzien van de te laag gestelde verkoopprijzen nog sterker als zwakte

naar voren.

2 Feed B.V. houdt haar nutritionele kennis actueel, onder meer door adviezen van

premix leveranciers en uitwisseling met vakgenoten. Uit een exercitie waarbij een

aantal bedrijven werd verzocht gegeven bepaalde dagprijzen de receptuur van een

vastomschreven product op te stellen, bleek dat Feed B.V. dit deed tegen een onge-

veer gemiddelde kostprijs. Varkensvoeders, een specialiteit van Feed B.V., kwam

beduidend beneden het gemiddelde uit qua kostprijs.

3 Feed B.V. beschikt over een moderne fabriek. De fabriek is goed geautomatiseerd

en er bestaat een volledige koppeling tussen de diverse onderdelen van de kantoor-

administratie, de productieautomatisering, de bepaling van de receptuur en de ove-

rige automatisering (waaronder de weegbrug). Routeplanning is niet geautomati-

seerd.

4 Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de geur- en geluidseisen die de

gemeente aan de onderneming stelt, zijn aanvullende investeringen noodzakelijk.

Deze bedragen € 159.091 en dienen in de komende twee jaren plaats te vinden.

199praktijktoepassing van het mks: het caseonderzoek



[5] Onderzoek & Ontwikkeling.

Uitkomsten uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek:

De meeste van de onderzochte bedrijven verrichten geen onderzoek en ontwikkeling

in het eigen bedrijf. Ze blijven op de hoogte van innovaties in de branche door:

1 informatie en advies van leverancier(s) van premixen;

2 informatie van leveranciers van machines, apparatuur en software;

3 gesprekken met collega-bedrijven;

4 vakbladen, cursussen, opleidingen.

De situatie bij Feed B.V.:

1 Vergeleken met de andere bedrijven is Feed B.V. innovatief van karakter. Feed B.V.

heeft reeds diverse projecten voltooid die innovatie tot doel hadden. Deze projecten

hadden onder meer betrekking op productontwikkeling, verbetering van productie-

methoden, innovatie van het distributiesysteem en energiebesparing. Per saldo

heeft de innovatie echter nog weinig financieel resultaat opgeleverd.

2 Het accent heeft in het verleden sterk gelegen op productontwikkeling. Dit heeft

niet het succes gebracht wat ervan werd verwacht. Productverbeteringen zijn wel

bereikt, maar de kosten daarvan doen het voordeel teniet. Feed B.V. heeft door mid-

del van innovaties haar imago weten te versterken. Vanwege deze ‘spin-off’ wil het

management van Feed B.V. het innoverende karakter van de onderneming behou-

den. Een andere reden om te blijven innoveren is de verwachting, dat dit vroeg of

laat tot succes leidt en dat dit voor het personeel van Feed B.V. motiverend is.

[6] Beleid

Uitkomsten uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek:

1 Naarmate de organisatie groter wordt, komt het beleid formeler tot stand en wordt

het meer expliciet. Alle onderzochte ondernemingen met meer dan 35 personeels-

leden beschikken over een managementteam, dat mede ondersteuning biedt bij

het totstandkomen van beleidsmaatregelen. Bij deze bedrijven is eveneens een

schriftelijke vastlegging van het strategisch plan in hoofdlijnen aanwezig.

2 De procedures die het gevolg zijn van het uitgezette beleid, zijn in geen van de

onderzochte bedrijven vastgelegd. Een uitzondering hierop vormt het GMP. In

dit kwaliteitshandboek staan procedures omschreven, met name met betrekking

tot productie en logistiek. Alle aan de bedrijfsvergelijking deelnemende bedrijven

beschikken over een GMP-keurmerk.

De situatie bij Feed B.V.:

1 In verhouding tot vergelijkbare bedrijven besteedt Feed B.V. veel aandacht aan

beleidsvorming. De directie komt hiertoe maandelijks met het managementteam

bijeen. Daarnaast wordt de uitvoering van het beleid periodiek besproken met

elke afdeling. (Ongeveer één maal per kwartaal.)

2 Feed B.V. zal interne procedures geleidelijk formaliseren en standaardiseren. In

de eerste plaats wil men hiermee meer discipline aan de organisatie opleggen en

200 hoofdstuk  6



in de tweede plaats wil men hiermee de specifieke kwaliteiten van de onderne-

ming in de organisatie verankeren.

[7] Organisatie & Personeel

Uitkomsten uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek:

1 Het aantal personeelsleden per geproduceerde ton is het geringste bij de middel-

grote bedrijven. Zij realiseren hierin enig schaalvoordeel ten opzichte van de klei-

nere bedrijven. Ten opzichte van grote bedrijven bezitten middelgrote bedrijven

het voordeel dat zij met minder inderect personeel kunnen volstaan. Grote bedrij-

ven zetten veel personeel in bij afdelingen als marketing en onderzoek.

2 Het personeel bij de onderzochte bedrijven vertoont weinig ziekteverzuim (gemid-

deld 2%) en het verloop is gering. Alle bedrijven zijn tevreden over de motivatie

van hun personeel. Het aantrekken van nieuw, goed gekwalificeerd personeel

wordt door de bedrijven als moeilijk beoordeeld.

3 Het gemiddelde opleidingsniveau van het indirecte personeel is bij kleine bedrij-

ven lager dan dat bij grote bedrijven. De nutritionist, de voorlichters en het hoofd

administratie hebben bij de grotere bedrijven (>100.000 ton) een opleiding geno-

ten die ligt op HBO-niveau, bij kleinere bedrijven is dat MBO-niveau. Direct perso-

neel (transport, productie) heeft zowel bij grote als bij kleinere bedrijven een oplei-

ding op LBO/MBO-niveau.

4 Bij kleinere bedrijven is de gemiddelde leeftijd van het personeel hoger dan dat bij

grotere bedrijven. Het niet instromen van jonger personeel doordat geen behoefte

bestaat aan personeelsuitbreiding is hiervan de oorzaak.

5 Alle bedrijven beschikken over een organogram. Dit vloeit voort uit de GMP voor-

schriften, waaraan alle onderzochte bedrijven voldoen. Een personeelsregelement

ontbreekt bij vrijwel alle onderzochte bedrijven.

De situatie bij Feed B.V.:

1 Feed B.V. beschikt over een goede interne organisatie. Intern heeft men de

beschikking over veel relevante gegevens. Het personeel is over het algemeen goed

gemotiveerd en de bereidheid om mee te werken aan innovatieve processen is

groot.

2 Ziekteverzuim (1,75%) en verloop zijn laag bij Feed B.V.

3 Feed B.V. heeft hooggekwalificeerd personeel.

4 De gemiddelde leeftijd bij Feed B.V. (34 jaar) is laag.

[8] Financiën

Het onderdeel financiën is ook aan de orde geweest bij stap 1, ‘oriëntatie’. De initiële cijfer-

analyse die daarbij wordt uitgevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van de gegevens uit de

jaarrekening van de individuele onderneming bij welke het MKS wordt toegepast en is

daarom minder diepgaand dan het onderdeel ‘financiën’ bij de uitvoering van de diagnose.

Uitkomsten uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek:
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1 De kosten per ton voeders verschillen sterk van bedrijf tot bedrijf. Deze verschillen

komen het meest duidelijk naar voren bij de afschrijvingen, de rentekosten, de

personeelskosten en de transportkosten.

2 De kosten van afschrijving en rente per ton nemen af naarmate de bedrijfsom-

vang toeneemt. Sommige kleine bedrijven vormen hierop een uitzondering, door-

dat daar weinig investeringen plaatsgevonden hebben in de afgelopen jaren. Bij

deze bedrijven zijn de onderhoudskosten per ton echter relatief hoog.

3 Indien investeringen in kennis en productiemiddelen beperkt zijn gebleven, heeft

dat zijn repercussie op de kwaliteit van het eindproduct. Niet investeren in kennis

en productiemiddelen brengt het risico met zich mee dat op termijn niet meer

aan de gestelde eisen kan worden voldaan. Deze eisen kunnen het gevolg zijn van

kwaliteitsrichtlijnen (GMP), maar ook van de wensen van afnemers.

4 De kosten van (uitgaand) transport nemen significant toe naarmate het bedrijf gro-

ter wordt. Kleinere bedrijven zetten hun omzet gemiddeld dichter bij de productie-

locatie af.

5 De personeelskosten per persoon worden groter naarmate het bedrijf groter wordt.

Per saldo hebben kleine en middelgrote bedrijven daarom dezelfde personeels-

kosten per ton; bij grote bedrijven nemen deze kosten aanzienlijk toe.

De situatie bij Feed B.V.:

1 Feed B.V. is financieel gezond. De solvabiliteits- en liquiditeitsratio van Feed B.V.

zijn hoog ten opzichte van die van andere deelnemers aan het bedrijfsvergelij-

kend onderzoek.

2 Per ton geproduceerd voer zijn de kosten van rente, afschrijvingen en transport

relatief laag bij Feed B.V. De personeelskosten zijn gemiddeld, en ongeveer even

hoog als die van mengvoederfabrikanten met een vergelijkbare bedrijfsomvang.

Een uitzondering hierop vormen de personeelskosten van de verkoopafdeling. De

personeelkosten bij deze afdeling liggen circa 30% boven de gemiddelde.

3 Het kostenbewustzijn bij Feed B.V. is groot, en nader detailonderzoek naar moge-

lijke kostenbesparingen gegeven de huidige productie en assortiment wordt niet

zinvol geacht.

6.5.3 De kostprijsanalyse
Onderdeel van de interne analyse is de kostprijsanalyse. Gezien de omvang en het belang van de

kostprijsanalyse wordt deze echter als een apart onderdeel beschreven. Toepassing van een kost-

prijsanalyse bij Feed B.V. heeft twee doelen:

In de eerste plaats moet een analyse van de kostprijs zichtbaar maken op welke productgroepen

welke resultaten worden behaald, en in de tweede plaats moet zo’n analyse het mogelijk maken om

‘if-then’-analyses uit te voeren, waardoor de financiële consequenties van strategieën zoals diversi-

ficatie of specialisatie nauwkeurig en snel kunnen worden berekend. De kostprijsanalyse kan wor-

den gezien als een nadere uitwerking van het onderdeel financiën van de SWOT-analyse.
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De voorgaande stappen van de casestudie hebben de volgende vragen opgeleverd die door

middel van een kostenprijsanalyse kunnen worden beantwoord:

1 Zijn er, gezien vanuit het perspectief van de kosten, mogelijkheden om te komen tot

rendementsverbetering?

2 Wat veroorzaakt de relatief hoge verkoopkosten bij Feed B.V.?

3 Hoe ligt de verhouding tussen de kosten gemaakt voor productdifferentiatie en de

opbrengsten hiervan?

4 Wat is de invloed van de aanwezige overcapaciteit op het resultaat?

5 Welke gevolgen voor de kosten heeft een assortimentswijziging, of specifieker, welke

kostenvoordelen kan men met specialisatie in pluimveevoeders behalen?

6 Op welke wijze kan de kostprijsanalyse op operationeel niveau permanent bijdragen

aan de beheersing van kosten?

De vragen 1 tot en met 5 kunnen beantwoord worden door een kostprijsanalyse uit te

voeren op basis van de gegevens over de werkelijke situatie. Vraag 6 kan worden beant-

woord  met behulp van de ‘if-then’-analyses.

Feed B.V. produceert meerdere variëteiten mengvoeders in bulk. Als basis voor de kostenverdeelstaat

dient het in paragraaf 3.5.3.2 beschreven model voor bedrijven met heterogene massaproductie. 

Bij het uitvoeren van de kostprijsanalyse zijn de volgende onderdelen te onderscheiden:

1 het benoemen van de productgroepen;

2 het benoemen en onderverdelen van de kostenplaatsen;

3 het benoemen van de verdeelsleutels;

4 bepaling van de toe te rekenen kosten;

5 de toerekening van de kosten aan de kostenplaatsen;

6 de toerekening van de kosten van hulpkostenplaatsen aan de overige kostenplaatsen;

7 de toerekening van de kosten van zelfstandige kostenplaatsen aan de hoofdkosten-

plaatsen;

8 de toerekening van de kosten van de hoofdkostenplaatsen aan de productgroepen.

We beschrijven deze onderdelen van de kostprijsanalyse achtereenvolgens.

1   Het benoemen van de productgroepen
Zowel door Feed B.V. als door de afnemersmarkt worden productgroepen éénduidig her-

kend. Er bestaat dan ook geen twijfel over de vast te stellen productgroepen. Dit zijn:

1 slachtkuikenvoer;

2 legpluimveevoer;

3 melkveevoer;

4 vleesveevoer;

5 biggenvoer;
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6 vleesvarkensvoer;

7 fokvarkensvoer;

8 paardenvoer;

9 fazantenvoer;

10 visvoer.

2   Het benoemen en onderverdelen van de kostenplaatsen
Alvorens over te gaan tot het benoemen van de kostenplaatsen dient het gehele productie-

proces van Feed B.V. te worden bestudeerd. Daar waar nodig worden volume-, batch-, en

productafhankelijke kostenplaatsen onderkend. Voor het identificeren hiervan wordt

gebruik gemaakt van een (bestaande) beschrijving van de administratieve organisatie bij

Feed B.V., van een bij een ander (vergelijkbaar) bedrijf uitgevoerde studie naar de mogelijk

implementatie van een ABC-kostprijs model en een schematische weergave van het pro-

ductieproces van mengvoeders bij Feed B.V.

Uit de beschikbare hulpbronnen en de reeds aanwezige kennis opgedaan bij de uitvoering

van de voorafgaande stappen in het MKS, wordt een initiële indeling naar kostenplaatsen

opgesteld. Als hulpkostenplaatsen worden onderkend: Huisvesting, Personeelsvoorziening

en Algemeen beheer. Als zelfstandige kostenplaatsen worden onderkend: Administratie,

Inkoop & Aanvoer grondstoffen en Productieplanning. Als hoofdkostenplaatsen worden

onderkend: Laboratorium, Nutritie, Productie, (uitgaand) Transport en Verkoop.

Vastgesteld wordt dat alle door Feed B.V. verrichte activiteiten bij een van de benoemde

kostenplaatsen kunnen worden ingedeeld. Deze indeling dient te worden verdiept tot op

het niveau waarop per kostenplaats een verdeelsleutel kan worden benoemd. Dit geeft aan

dat het benoemen van de kostenplaatsen (stap 2) en de bepaling van de verdeelsleutels

(stap 3) in feite een interactief geheel vormt, hoewel dit in twee afzonderlijke stappen

wordt beschreven.

De aan de hulp- en zelfstandige kostenplaatsen toe te rekenen kosten kunnen met een

(redelijk) eenduidige verdeelsleutel worden verdeeld. Dit geldt ook voor de hoofdkosten-

plaatsen Laboratorium, Nutritie, Transport en Verkoop. De activiteiten die vallen onder de

kostenplaats Productie, zijn echter te divers van aard om met behulp van slechts één ver-

deelsleutel te kunnen worden verdeeld. De productiekosten maken een aanzienlijk deel

uit van de totale kosten (30%). Daarom wordt onderzoek uitgevoerd naar de mogelijk-

heid tot een nadere onderverdeling van deze kosten. De nadere onderverdeling is toege-

spitst op de te onderscheiden volume-, batch- en productafhankelijke kosten.

Schematisch kan het productieproces van mengvoeders bij Feed B.V. als volgt worden

weergegeven:
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Het productieproces kan nader worden onderverdeeld in 5 hoofdprocessen. Dit zijn:

inname grondstof, ingave productie, malen/mengen, persen (tot korrels) en uitgifte van

eindproduct. Door het raaplegen van het hoofd van de productieafdeling en het bestuderen

van een beschrijving van het productieproces binnen de mengvoederindustrie (Van der

Poel, 1995:1-14), wordt vastgesteld wat de onderdelen van het productieproces inhouden en

welke soorten kosten ermee zijn gemoeid. Hieruit blijken de volgende relaties tussen de

activiteiten en hun kostengedrag:

[1] Inname grondstoffen

Dit betreft de levering van grondstoffen en het lossen ervan. Deze activiteiten vallen

onder de zelfstandige kostenplaats Inkoop & Aanvoer grondstoffen.

[2] Ingave productie

Op basis van een geoptimaliseerd recept worden de grondstoffen op weegschalen

gedoseerd. Naarmate het volume van de te verwerken grondstoffen groter is, wordt de

betreffende machinecapaciteit langer in beslag genomen. Ook neemt de tijd die de

proces-operators aan de ingave dienen te besteden, daardoor toe.

[3] Malen/Mengen

Na de ingave komen de grondstoffen in het maal- en menggedeelte van het productie-

proces. De duur van dit proces is afhankelijk van het soort eindproduct dat wordt

gemaakt. Zo wordt legpluimveevoer relatief lang gemalen omdat legpluimvee grote

voederbrokken niet kan opnemen en verteren.
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Inname grondstof Ingave productie Maal/Menglijn Korrelperserij Uitgifte eindproduct

Lossen
Grondstof-

silo

Doseren

Wegen

Voorzeven

Malen

Mengen

Melasseren

Pers-
meel-
cellen

Doseren

Conditioneren

Persen

Koelen

Afzeven

Gereed-
product-

silo

Afzeven

Wegen

Afbeelding 21  De productie van mengvoeders (v.d. Poel, 1997)



[4] Persen

Na het mengen en malen worden de grondstoffen geperst tot brokken of korrels. De

duur van het persproces is evenals de duur van het maal-mengproces afhankelijk van

het soort eindproduct dat wordt geproduceerd. Zo wordt legpluimveevoer niet geperst,

omdat brokken door legpluimvee niet goed kunnen worden opgenomen en verteerd.

[5] Uitgifte eindproduct

Nadat het voer is geproduceerd, wordt het opgeslagen in silo’s. Bij aflevering van het

voer worden vanuit deze silo’s de vrachtwagens beladen die de voeders naar de afne-

mers transporten. Hoe lang dit proces duurt, hangt af van de hoeveelheid die dient te

worden afgeleverd.

Uit een onderzoek naar de doorlooptijden blijkt dat het productieproces tussen verschil-

lende batches gedurende een bepaalde tijd stilligt. Dit komt doordat de doorvoerlijnen na

de productie van een bepaald soort voeder worden ‘leeggedraaid’. Dit ‘leegdraaien’ voor-

komt dat verschillende voedersoorten met elkaar worden vermengd.

Op basis van het bovenstaande zijn we tot de conclusie gekomen dat de ‘ingave productie’

en ‘uitgifte eindproduct’ volumeafhankelijke kostenplaatsen zijn, dat de activiteit ‘leeg-

draaien’ als batchafhankelijke hoofdkostenplaats dient te worden meegenomen en de

activiteiten dat ‘malen/mengen’ en ‘persen’ twee afzonderlijke productafhankelijke hoofd-

kostenplaatsen zijn.

De gemaakte indeling naar kostenplaatsen wordt besproken met de directie. Bij nadere

bestudering van de verdeling blijkt dat het theoretisch juister zou zijn indien binnen de

hoofdkostenplaats Verkoop een nadere verdeling wordt gemaakt tussen de kosten die

afhankelijk zijn van het aantal verkooporders en de overige verkoopkosten. De gedachte

hierachter is dat voor voeders die in grote hoeveelheden worden verkocht minder kosten

worden gemaakt dan voor voeders die in kleine hoeveelheden worden verkocht. Samen

met de adviseur komt de directie echter tot de conclusie dat de hiertoe te maken kosten-

verdeling binnen Verkoop niet mogelijk is met de beschikbare informatie. Er wordt

daarom afgezien van een nadere onderverdeling van de kosten van Verkoop.

De directie staat achter de gemaakte indeling naar kostenplaatsen. 

3   Het benoemen van de verdeelsleutels
Nogmaals wordt benadrukt dat de stappen 2 en 3 met elkaar samenhangen, omdat bij de

bepaling van de relevante kostenplaatsen reeds wordt nagedacht over éénduidige verdeel-

sleutels. Overeenkomstig de in de theorie beschreven aanpak hebben de verdeelsleutels

tot doel de kosten van hulpkostenplaatsen toe te rekenen aan zelfstandige en hoofdkosten-

plaatsen, de kosten van zelfstandige kostenplaatsen toe te rekenen aan hoofdkostenplaat-

sen en ten slotte de kosten van hoofdkostenplaatsen toe te rekenen aan productgroepen.
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De volgende verdeelsleutels worden vastgesteld:

[1] Hulpkostenplaatsen

Huisvesting: de oppervlakte die een kostenplaats gebruikt.

Personeelsvoorziening: het aantal personeelsleden per kostenplaats.

Algemeen beheer: het aandeel in de kosten dat tot dan toe is 

toegerekend aan de kostenplaatsen.

[2] Zelfstandige kostenplaatsen

Administratie: de bestede tijd per kostenplaats.

Inkoop & Aanvoer grondstoffen: het aantal geproduceerde tonnen.

Productieplanning: de bestede tijd per kostenplaats.

[3] Hoofdkostenplaatsen.

Laboratorium: de bestede tijd per productgroep.

Nutritie: de bestede tijd per productgroep.

Ingave/Uitgifte productie 

(volumeafhankelijk): het aantal geproduceerde tonnen.

Leegdraaien (batchafhankelijk): het aantal batches per productgroep.

Malen/Mengen 

(productafhankelijk): het aantal maal-menguren per productgroep.

Persen (productafhankelijk): het aantal persuren per productgroep.

Verkoop: het aantal geproduceerde tonnen.

Transport: de vrachtgrootte, vermenigvuldigd met het aan-

tal kilometers per vracht, per productgroep.

De toelichting op de keuze van bepaalde verdeelsleutels, zal aan de orde komen bij de

daadwerkelijke verdeling van de kosten (stap 6, 7 en 8). Daarnaast is nog niet alle informa-

tie beschikbaar die is benodigd voor het bepalen van de verdeelsleutels. De personen die

werkzaam zijn op de kostenplaatsen Administratie, Productieplanning, Laboratorium en

Nutritie dienen hun tijdsbesteding te bepalen. Hun wordt gevraagd om gedurende een

representatieve periode hun tijdsbesteding bij te houden op door de adviseur aangeleverde

lijsten. Een periode van drie weken wordt geacht voldoende representatief te zijn.

Omdat de keuze van de kostenplaatsen en de daarbij behorende verdeelsleutels de basis vormen van

de op te stellen kostenverdeelstaat dient de uitvoerende adviseur deze niet geheel zelfstandig vast te

stellen. De directie, en zonodig de hoofden van afdelingen, dienen betrokken te zijn bij de vaststel-

ling. Bij Feed B.V. is de aanwezige kennis omtrent de processen binnen de fabriek en de beschikbare

hulpbronnen voldoende voor de adviseur om op basis hiervan een indeling in concept op te stellen.

De verfijning van de kostenplaatsen en de bijbehorende verdeelsleutels vindt in samenspraak met de

directie en het hoofd productie plaats. Indien de adviseur niet over voldoende voorkennis beschikt en

geen toegang heeft tot de relevante hulpbronnen, verdient het aanbeveling om bij de uitvoering van

de stappen 2 en 3 reeds bij aanvang de in het bedrijf aanwezige kennis hiervoor te gebruiken.
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4   Bepaling van de toe te rekenen kosten
Besloten wordt de nacalculatorische kostenverdeelstaat toe te passen op het laatst afgeslo-

ten boekjaar, te weten 1996. Voor de indeling naar kostensoorten wordt gebruikgemaakt

van de definitieve saldibalans van dat jaar. De jaarrekening over 1996 wordt hiertoe niet

geschikt geacht, omdat hierin de kosten te geaggregeerd worden weergegeven. De in

deze stap uiteindelijk vastgestelde verdeling naar kostensoorten blijkt in totalen niet veel te

verschillen van de verdeling in de jaarrekening. Het totaal van de kosten per soort dient

echter te kunnen worden verdeeld naar kostenplaatsen (stap 5) en dat is vanuit de jaarre-

kening bij veel kostensoorten niet mogelijk. 

De totale kosten per kostensoort bedragen:

Omwille van de duidelijkheid zijn de kosten afgerond op duizendtallen. Een bijzondere

bate in het jaar 1996 ten bedrage van € 343.600 is buiten beschouwing gelaten, daar

deze post geen betrekking heeft op de normale bedrijfsvoering.

5   De toerekening van de kosten aan de kostenplaatsen
De toerekening van de kosten aan de kostenplaatsen vindt zoveel mogelijk plaats aan de

hand van de beschikbare informatie uit de saldibalans. Niet alle kosten kunnen zonder

meer met behulp van de saldibalans worden toegerekend aan de kostenplaatsen. Wat de

loonkosten betreft wordt de verzamelloonstaat over 1996 gebruikt voor de toerekening
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€

Loonkosten (incl soc. lasten, verz. premies) 2.741.800

Overige personeelskosten 259.500

Transportkosten 600.900

Onderhoud machines 110.000

Onderhoud inventaris 39.100

Huisvestingskosten 108.600

Kantoorkosten 193.600

Energiekosten 724.100

Verkoopkosten 217.700

Algemene beheerskosten 480.000

Afschrijvingskosten 1.034.100

Financieringskosten 490.900

—————

Totaal 7.000.300

Grondstofkosten 45.726.800

—————

Totaal kosten 52.727.100

Tabel 35  Totale kosten per kostensoort



van de juiste loonkosten aan elke kostenplaats. De informatie op de verzamelloonstaat is

niet toereikend voor de toerekening van loonkosten naar de door ons onderscheiden kos-

tenplaatsen binnen productie (stap 2). De totale loonkosten voor productiepersoneel zijn

eenvoudig te bepalen. De verdeling van deze kosten naar de onderkende kostenplaatsen

binnen het productieproces vindt plaats op basis van het aantal FTE’s dat binnen elke

kostenplaats werkzaam is.

Het resultaat van de tot nu toe uitgevoerde stappen 1 t/m 5 is te vinden in bijlage 2a.

6   De toerekening van de kosten van hulpkostenplaatsen aan de overige 
kostenplaatsen

Na de uitvoering van stap 5 worden alle kosten verdeeld over de kostenplaatsen. Met

behulp van de in stap 2 bepaalde verdeelsleutels worden de kosten van hulpkostenplaat-

sen toegerekend aan de zelfstandige en de hoofdkostenplaatsen. 

[1] Huisvesting

De kosten toegerekend aan Huisvesting worden op basis van m2 verdeeld over de

kostenplaatsen die voor hun activiteiten fysieke ruimte behoeven. Het aantal m2 wordt

bepaald aan de hand van een plattegrond van de fabriek en de kantoren.

[2] Personeelsvoorziening

Alle personeelskosten die niet op basis van een oorzakelijk verband zijn toe te rekenen

aan een kostenplaats, worden ondergebracht bij de kostenplaats Personeels-

voorziening. (Kantinekosten, personeelsuitstapjes e.d.) Deze kosten worden verdeeld

over de overige kostenplaatsen op basis van het aantal personeelsleden, uitgedrukt

in Full Time Equivalente eenheden (FTE’s). Eén FTE staat voor een personeelslid met

een 38-urige werkweek. Het aantal FTE’s wordt aan de hand van de verzamelloon-

staat bepaald.

[3] Algemeen beheer

Alle kosten die niet aanwijsbaar aan een andere kostenplaats zijn toe te rekenen, wor-

den ondergebracht bij de kostenplaats Algemeen Beheer. Deze kosten worden over de

zelfstandige en hoofdkostenplaatsen verdeeld naar rato van het aandeel van de kosten

van een kostenplaats in de totale kosten. 

Een substantieel deel van de aan Algemeen Beheer toegerekende kosten bestaat uit

financieringskosten (circa 44%). Theoretisch dienen deze kosten toegerekend te wor-

den aan kostenplaatsen op basis van het gemiddeld hierin geïnvesteerd vermogen.

In de praktijk blijkt een dergelijke toerekening echter moeilijk uitvoerbaar. Doordat

beheerskosten worden verdeeld op basis van het aandeel in de kosten van een kosten-

plaats, wordt toch enigszins een verdeling bereikt op basis van het financieel beslag

dat op de middelen wordt gelegd.
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7   De toerekening van de kosten van zelfstandige kostenplaatsen aan de 
hoofdkostenplaatsen

Met behulp van de in stap 2 bepaalde verdeelsleutels worden de kosten van zelfstandige

kostenplaatsen verdeeld over de hoofdkostenplaatsen. 

[1] Administratie

De kosten toegerekend aan Administratie worden verdeeld op grond van de tijd die de

personeelsleden besteden aan de overige zelfstandige en hoofdkostenplaatsen.

Hiertoe hebben de personeelsleden die op deze kostenplaats werkzaam zijn gedu-

rende drie weken de door hen bestede tijd bijgehouden. Het blijkt, dat een deel van de

bestede tijd moeilijk door de personeelsleden aan kostenplaatsen toe te wijzen is (bij-

voorbeeld tijd besteed aan archiefwerkzaamheden). Deze tijd wordt overeenkomstig

de wel toe te wijzen tijd verdeeld over de kostenplaatsen. Er wordt geen rekening

gehouden met salarisverschillen tussen het administratief personeel.

[2] Inkoop & Aanvoer grondstoffen

De belangrijkste veroorzaker van de kosten van inkoop en aanvoer van grondstoffen is

de te produceren hoeveelheid eindproduct. De totale kosten van deze kostenplaats

worden daarom ondergebracht bij de hoofdkostenplaats Ingave/Uitgifte. De kosten

van deze hoofdkostenplaats worden op basis van geproduceerde hoeveelheden naar

eindproducten toegerekend. Dit is het gevolg van de volumeafhankelijkheid van deze

kosten.

[3] Productieplanning

Ook deze kosten worden verdeeld op basis van de benodigde tijd, zoals die gedurende

een periode van drie weken is bijgehouden. Deze tijd heeft uitsluitend betrekking op

de hoofdkostenplaatsen die een onderdeel vormen van Productie. De productieplan-

ners stellen dat van een deel van de door hen bestede tijd moeilijk is toe te rekenen.

Daarom hebben ze zelf een aannemelijke verdeling opgesteld. Deze verdeling is door

ons aangehouden. 

Het resultaat van de tot nu toe uitgevoerde stappen 1 t/m 7 is te vinden in bijlage 2b.

8   De toerekening van de kosten van de hoofdkostenplaatsen aan de 
productgroepen

Als laatste stap van de kostenverdeling dienen nog de kosten van hoofdkostenplaatsen te

worden toegerekend aan de productgroepen. 

[1] Laboratorium

De verdeling van de kosten van de kostenplaats Laboratorium geschiedt op basis van

de tijd die er volgens de personeelsleden per productgroep aan wordt besteed. Circa

30% van de bestede tijd betreft algemene werkzaamheden, welke tijd verdeeld is over
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de verschillende productgroepen naar rato van de tijd die er per kostenplaats aan

wordt besteed.

[2] Nutritie

De kostenverdeling is hier hetzelfde als bij de hoofdkostenplaats Laboratorium, waarbij

geldt dat het deel van het niet aan een productgroep toe te wijzen aandeel in tijd 15%

bedraagt. Verdeling van deze tijd geschiedt navenant aan Laboratorium.

[3] De volumeafhankelijke kostenplaatsen binnen Productie

De verdeling van de kosten van de volumeafhankelijke kostenplaatsen binnen

Productie geschiedt op basis van het aantal geproduceerde tonnen per soort product-

groep. 

[4] De batchafhankelijke kostenplaatsen binnen Productie

De kosten van de batchafhankelijke kostenplaatsen binnen Productie worden ver-

deeld naar rato van het aantal batches dat in 1996 per productgroep is geproduceerd.

Het aantal batches per productgroep is bepaald aan de hand van de productadmini-

stratie. Deze wordt gedurende het jaar door de afdeling administratie bijgehouden.

[5] De productafhankelijke kostenplaats Malen/Mengen

De verdeling van de kosten van de productafhankelijke kostenplaats Malen/Mengen

geschiedt naar rato van het aantal maal-menguren dat op jaarbasis wordt besteed aan

een bepaalde productgroep. Omdat het werkelijk aantal maal-menguren niet wordt

bijgehouden is dit als volgt bepaald: van de verschillende eindproducten is, door mid-

del van de productadministratie, het aantal geproduceerde tonnen bekend. De maal-

mengtijd die voor de verschillende productsoorten per eenheid benodigd is, is even-

eens bekend. Door deze twee gegevens met elkaar te vermenigvuldigen wordt het

(theoretisch) aantal maal-menguren bepaald. 

[6] De productafhankelijke kostenplaats Persen

Verdeling van de kosten van de productafhankelijke kostenplaats Persen geschiedt

naar rato van het aantal pers-uren dat op jaarbasis wordt besteed aan een bepaalde pro-

ductgroep. Omdat deze uren ook niet worden bijgehouden, geschiedt de berekening

van het aantal uren conform het aantal maal-menguren.

[7] Transport

De kosten van Transport worden verdeeld op basis van het aantal ritten uitgevoerd per

productgroep, vermenigvuldigd met het aantal kilometers per rit (ritkilometers). De ge-

gevens worden verkregen uit bijgehouden rittenstaten.

[8] Verkoop

De kosten van de kostenplaats verkoop worden aan productgroepen toegerekend op

basis van het aantal tonnen afzet per productgroep.
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Het eindresultaat van de kostenverdeelstaat is opgenomen in bijlage 2c.

Wat is de toegevoegde waarde van de opgestelde kostenverdeelstaat ten opzichte van de

kostprijzen zoals die in de praktijk door Feed B.V. worden gehanteerd? Om deze te kun-

nen vaststellen, dienen de conventionele kostprijzen te worden vergeleken met de kost-

prijzen die met behulp van het door ons toegepaste model zijn berekend. De conventio-

nele kostprijzen worden door Feed B.V. als volgt bepaald:

1 De kostprijs per ton eindproduct wordt gevonden door de totale kosten te delen door

de totaal geproduceerde hoeveelheid, waarbij rekening wordt gehouden met de correc-

tie vermeld onder 2. en 3.

2 Op voeders die worden afgeleverd in meelvorm, wordt een correctie van € 7,95 per ton

aangebracht. Dit bedrag is in het verleden door de administratie berekend.

3 Op voeders die af fabriek worden afgeleverd, wordt een correctie van € 9,10 per ton

aangebracht. Dit geldt voor de speciaalvoerders van Feed B.V.

De vergelijking van door ons berekende kosten en de conventioneel berekende kosten

staan in de onderstaande tabel weergegeven. Onder ‘MKS’ staan de kosten zoals die door

ons zijn berekend, onder ‘Feed’ staan de kosten zoals die door Feed B.V. zijn berekend.
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Tabel 36  Vergelijking nieuwe en conventionele kostprijzen Feed B.V.

Diergroep Aantal Kosten  Marge  Resultaat Resultaat 

tonnen per ton (€) per ton (€) per ton (€) diergroep (€)

MKS Feed MKS Feed MKS Feed MKS Feed

Slachtkuikens 47.100 29,94 30,15 34,10 34,10 4,16 3,94 195.857 186.527

Legpluimvee 24.095 22,59 22,20 27,13 27,13 4,54 4,76 109.382 115.689

Melkvee 45.601 29,36 30,15 32,02 32,02 2,66 1,87 121.290 85.191

Vleesvee 16.715 29,86 30,15 32,42 32,42 2,55 2,26 42.663 37.836

Biggen 12.854 29,48 30,15 32,22 32,22 2,74 2,06 35.163 26.526

Vleesvarkens 62.288 27,54 30,15 31,10 30,10 2,57 -/-0,05 159.874 -/-2.659

Fokvarkens 25.554 29,90 30,15 32,42 32,42 52,53 2,27 64.756 57.961

Paarden 3.212 55,34 21,06 54,70 54,70 -/-0,64 33,64 -/-2.056 108.495

Fazanten 1.654 55,53 21,06 55,13 55,13 -/-0,40 34,06 -/-662 56.795

Vis 1.275 63,03 21,06 67,96 67,96 4,94 46,90 6.291 60.197

Totaal 240.348 29,13 29,13 32,17 32,17 3,05 3,05 732.558 732.558



Op basis van de tabel op pagina 212 kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

[1] Het rendement dat door Feed B.V. op vleesvarkensvoeders wordt behaald, is aanzien-

lijk groter dan tot nu toe werd verondersteld. De grote hoeveelheden waarin deze voe-

ders worden geproduceerd, zijn hiervan de oorzaak. Dit vertaalt zich in relatief lage

laboratoriumkosten en weinig kosten van ‘leegdraaien’, doordat grote hoeveelheden

achter elkaar kunnen worden geproduceerd.

[2] Het rendement op speciaalvoeders (paarden-, fazanten- en visvoeders) is lager dan tot

nu toe werd verondersteld. De lange bewerkingstijden en de relatief kleine batches

zijn hiervan de oorzaak.

[3] Slachtkuikenvoeders, biggenvoeders, vleesveevoeders en fokvarkenvoeders leveren

een resultaat op dat 5% tot 20% hoger is dan het resultaat dat met de conventionele

methode is berekend.

[4] Het resultaat op melkveevoeders is meer dan 40% hoger dan tot nu toe berekend.

Met betrekking tot de vuistregels die Feed B.V. hanteert met betrekking tot de kosten van

persen en de kosten van transport, geldt het volgende:

[1] Feed B.V. hanteert als vuistregel dat de kosten van transport gemiddeld € 9,10 per

ton bedragen. Uit de kostprijsanalyse is gebleken dat deze kosten gemiddeld € 8,10

bedragen. Bij de bepaling van de kosten per ton voor een specifieke vracht spelen met

name de ritlengte en de vervoerde hoeveelheid een belangrijke rol.

[2] Feed B.V. hanteert als vuistregel dat de kosten van persen gemiddeld € 7,95 per ton

bedragen. Uit de kostenanalye is gebleken dat deze kosten gemiddeld € 5,51 bedragen.

De exacte perskosten worden voornamelijk door de korrelgrootte bepaald. Het persen

van kleine korrels (∅ 3mm) is aanzienlijk duurder dan het persen van grote korrels

(∅ 5mm). Dit komt doordat de perscapaciteit gemeten in tonnen per uur bij het per-

sen van kleine korrels afneemt, terwijl het stroomverbruik daarbij toeneemt.

6.5.4 Kostprijsanalyse op basis van de opgestelde kostenverdeelstaat
Het doel van het opstellen van de kostenverdeelstaat is een antwoord te vinden op de vra-

gen die naar voren zijn gekomen in de voorafgaande stappen van het MKS. De gestelde

vragen komen hier achtereenvolgens aan de orde.

[1] Zijn er, gezien vanuit het perspectief van de kosten, mogelijkheden om te komen tot rende-

mentsverbetering?

Uit de kostenprijsanalyse blijkt dat de speciaalvoeders (paarden-, fazanten-, en visvoe-

ders) bijzonder tijdintensief zijn voor de afdelingen nutritie en laboratorium. Daar-

naast legt de productie van deze voeders een relatief groot beslag op de middelen.
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Ten gevolge van de kleine batches waarin kan worden geproduceerd. Het vervangen

van paarden- en fazantenvoeders door legpluimveevoeders levert een verbetering van

het resultaat op van circa € 25.000.

Hewel de productie van paarden- en fazantenvoeders op dit moment verliesgevend is,

draagt het zonder meer afstoten ervan niet bij tot resultaatverbetering. Dit komt door-

dat de marge op deze producten na aftrek van de variabele kosten positief is. Het ‘rui-

len’ van afzet met die van een pluimvee- varkens of rundveevoederproducent levert

wel een aanzienlijke resultaatverbetering op.

De kostenstructuur van Feed B.V. is over het algemeen goed. Op basis van de kost-

prijsanalyse zijn behalve het hiervoor beschrevene en hetgeen onder [2] wordt beschre-

ven, geen kostenreducties mogelijk.

[2] Wat veroorzaakt de relatief hoge verkoopkosten bij Feed B.V.?

De hoge verkoopkosten per ton bij Feed B.V. zijn het gevolg van een relatief hoge

kwantitatieve bezetting per ton verkocht voer enerzijds en de relatief hoge salarissen

anderzijds. Op korte termijn ziet Feed B.V. geen mogelijkheden de salariskosten van

de verkoopafdeling te verminderen.

De relatieve bezetting kan worden verlaagd door bij groei van de onderneming geen

extra verkooppersoneel aan te nemen. Om een verlaging van de bezetting op deze

wijze te kunnen realiseren, dient de (relatief hoge) bezoekfrequentie aan afnemers te

worden aangepast. Daarnaast moet de bezoekfreqentie meer worden gerelateerd aan

de afzet aan een afnemer. Momenteel worden alle relaties in principe even frequent

bezocht. Ook kan Feed B.V. bepaalde (advies)diensten op afroep beschikbaar stellen,

in plaats van deze standaard aan huis aan te bieden. Tot slot kan een regionale inde-

ling van voorlichters de reistijden van voorlichters terugdringen.

[3] Hoe ligt de verhouding tussen de kosten gemaakt voor productdifferentiatie en de opbrengsten

hiervan?

Een bepaalde mate van productdifferentiatie per diergroep is noodzakelijk. Dit heeft te

maken met de levensfase waarin een dier verkeert en met condities van het bedrijf

waarop het dier zich bevindt. Een aanzienlijk verdere standaardisatie dan nu het geval

is, is in principe mogelijk. Het management van Feed B.V. gaat ervan uit, dat in geval

van standaardisatie het aantal batches met 50 % af zal nemen, en dat de aan nutritie te

besteden tijd eveneens met 50% af zal nemen. Daarnaaast verwacht het in dat geval

een daling van de verkoopkosten met 10%. (Er is in dat geval minder advisering en

begeleiding noodzakelijk.)
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Dit levert de volgende besparingen op:

Dit is een gemiddelde besparing per ton van € 1,52. Hoewel deze besparing aanzienlijk is,

zijn de extra opbrengsten per ton ten gevolge van productdifferentiatie groter. De directie

en de verkoopafdeling van Feed B.V. schatten deze extra opbrengsten op € 2,27 tot € 3,41

per ton. Afnemers verdienen deze extra kosten terug, doordat hun dieren als gevolg van

de gedifferentieerde voeders betere technische prestaties leveren dan bij toepassing van

standaardvoeders het geval zou zijn.

[4] Wat is de invloed van de aanwezige overcapaciteit op het resultaat?

Bij het uitvoeren van de kostprijsanalyse is een splitsing gemaakt tussen vaste kosten

en variabele kosten. Daaruit blijkt, dat de variabele kosten voor varkens, rundvee en

pluimveevoeders circa € 1,27 per ton bedragen (voor geperste voeders, levering franco

huis). Het verschil tussen de op een product te realiseren brutomarge per ton ver-

minderd met de variabele kosten per ton is het resultaat dat extra wordt geboekt per

ton additionele productie die wordt gerealiseerd. Voor slachtkuikenvoeders zou dit

bijvoorbeeld zijn:

€ 34 -/- € 13 = € 21

Bij de huidige overcapaciteit brengt 50.000 ton additionele omzet slachtkuikenvoe-

ders een resultaatverbetering van € 1,07 miljoen met zich mee.

Een verdere uitwerking hiervan is weergegeven bij de kwantitatieve analyse van de stra-

tegische opties, in paragraaf 6.6.4.3.

[5] Wat zijn de gevolgen voor de kosten van een assortimentswijziging, of specifieker, welke kos-

tenvoordelen kunnen met specialisatie in pluimveevoeders worden behaald?

Op basis van de kostprijsanalyse kan een ‘if-then’-analyse worden uitgevoerd. Hieruit

blijkt, dat specialisatie in pluimvee leidt tot een verslechtering van het resultaat. De

kosten van laboratorium en de batchafhankelijke productiekosten per ton dalen ten

gevolge van specialisatie, maar de transportkosten nemen toe. Dit komt doordat (de

additionele) pluimveevoederafzet zich relatief ver van de productielocatie bevindt.

Een verdere uitwerking hiervan is weergegeven bij de kwantitatieve analyse van de stra-

tegische opties, in paragraaf 6.5.4.3.
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Batchafhankelijke productiekosten 164.310

Nutritie 70.692

Verkoop 130.004

—————

Totaal 365.006

Tabel 37  Kostenbesparing bij standaardisatie



[6] Op welke wijze kan de kostprijsanalyse op operationeel niveau permanent bijdragen aan de

beheersing van kosten?

Om het opgestelde model van kostprijsanalyse periodiek te kunnen toepassen, dient

Feed B.V. voortdurend te beschikken over de variabele gegevens die in het model van

kostprijsanalyse zijn opgenomen. Dit zijn:

1 het totaal van de kosten per kostensoort;

2 het geproduceerde aantal tonnen;

3 het geproduceerde aantal batches;

4 het aantal maal-menguren;

5 het aantal persuren;

6 de afgelegde ritkilometers

Daarnaast moet worden vastgesteld:

7 of er wijzigingen zijn in de personeelsbezetting, en zo ja, welke;

8 of er wijzigingen zijn in de relatieve tijdsbesteding van de afdelingen laborato-

rium en nutritie.

Op basis van de bovenstaande gegevens kan de onderneming periodiek (bijvoorbeeld

per kwartaal) vaststellen welk rendement op elk van de productgroepen in de betref-

fende periode is behaald. Periodieke uitvoering van de kostprijsanalyse geeft boven-

dien inzicht in het verband tussen bezetting en resultaten per productgroep, en in

het verband tussen assortimentssamenstelling en resultaten per productgroep.

6.5.5 De vertaling van DCF’en naar meetbare indicatoren
In deze paragraaf beschrijven we de vertaling van DCF’en naar meetbare indicatoren

(DC’s). Zoals niet alle kritische succesfactoren worden opgenomen in de rapportage, wor-

den ook niet alle DCF’en hierin opgenomen.

Feed B.V. beschouwt de mogelijkheid tot het leveren van klantspecifieke voeders als een

DCF. Om klantspecifieke voeders aan afnemers aan te kunnen bieden, zorgt Feed B.V.

voor een adequate opleiding van de nutritionist en van het verkooppersoneel. Daarnaast

ligt de mogelijkheid tot het leveren van klantspecifieke voerders verankerd in de procedu-

res die door Feed B.V. worden gevolgd.

De DCF’en die Feed B.V. in het MKS wil opnemen zijn gericht op kostenbeheersing.

Feed B.V. onderkent de volgende DCF’en:

1 bezetting;

2 organisatiegraad van de productie;

3 transportkosten.

Deze worden op de volgende wijze opgenomen in de interne rapportage:

[1] Bezetting

De bezetting wordt bepaald door het aantal geproduceerde tonnen in een bepaalde

periode te delen door de maximale productiecapaciteit van de fabriek in die periode.

De bezettingsgraad wordt wekelijks gerapporteerd.
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[2] Organisatiegraad van de productie

De organisatiegraad van de productie blijkt uit het aantal tonnen dat per uur is gepro-

duceerd, alsmede uit de gemiddelde batchgrootte. Deze gegevens worden beide (weke-

lijks) opgenomen in de interne rapportage.

[3] Transportkosten

Om inzicht te verkrijgen in de transportkosten, worden de volgende gegevens gerap-

porteerd:

1 de afgelegde ritkilometers;

2 het aantal overuren van chauffeurs;

3 de gemiddeld vervoerde hoeveelheid voeders per (transport)uur.

6.6 Stap 5: De strategische keuzen
Nu de diagnose is uitgevoerd, komen we toe aan de volgende stap van het MKS, de strategische

keuzen. Op basis van de informatie die tot nu toe ter beschikking is gekomen, zal een aantal

opties worden opgesteld. Deze opties worden vervolgens kwantitatief en kwalitatief beoordeeld.

Daarnaast worden de opties tegen de achtergrond van enkele scenario’s beoordeeld. Tot slot

wordt hieruit een strategische keuze gemaakt.

6.6.1 Reeds gepland project
Bij Feed B.V. is geen sprake van een reeds gepland project. Dit onderdeel is daarom niet

relevant.

6.6.2 Nieuwe ideeën
Bij ‘nieuwe ideeën’ wordt vastgesteld of er alternatieve mogelijkheden zijn om de kernvaardig-

heden van Feed B.V. aan te wenden.

Als kernvaardigheden geeft de onderneming aan (zie pagina 164):

1 het transporteren van goederen in bulk, inclusief de bijbehorende routeplanning;

2 verkoop van producten waarvan de afzet aan veehouders met hoogwaardige kennis en

advies dient te worden begeleid;

3 het vertalen van nutritionele kennis in diervoeders;

4 de productie van goederen die in een proces van malen, mengen en persen totstand-

komen.

De onderneming ziet zichzelf als onderscheidend ten opzichte van andere mengvoederbe-

drijven op de volgende punten:

1 De onderneming beschikt over specifieke kennis in het pluimveesegment. Hierdoor kan

Feed B.V. voeders produceren die leiden tot relatief goede hoge technische prestaties.

2 Feed B.V. beschikt over een goed imago. Dit geldt in het bijzonder voor de kwaliteit

van het door Feed B.V. geproduceerde pluimveevoer. Daarnaast is de naamsbekend-

heid in de regio groot. Dit is gebleken uit een imago- en naambekendheidsonderzoek

dat Feed B.V. twee jaren geleden heeft laten uitvoeren.
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Een sessie waarbij is getracht mogelijkheden te bedenken om deze kernvaardigheden op

een alternatieve wijze aan te wenden, heeft niet tot resultaat geleid. De directie is van

mening dat het voor Feed B.V. eerst van belang is om de continuïteit van de huidige acti-

viteiten zoveel mogelijk te waarborgen. De opties die voor Feed B.V. verder worden uitge-

werkt, concentreren zich daarom op de continuïteit van de huidige activiteiten. Er zijn

daarom geen nieuwe ideeën ontstaan over de wijze waarop de kernvaardigheden van

Feed B.V. kunnen worden aangewend.

6.6.3 Opties
De sterkten en zwakten en de externe ontwikkelingen die bij stap 4 zijn onderkend, wor-

den besproken in het managementteam. Samen met dit team wordt op basis van de

gestelde diagnose en van eventuele nieuwe ideeën een aantal strategische opties geformu-

leerd. Het management van Feed B.V. verwerpt de mogelijkheden van marktontwikke-

ling, productontwikkeling en diversificatie. De geformuleerde opties hebben daarom alle

betrekking op het bestaande product en de bestaande markten.

De volgende vier opties zijn door de adviseur en het managementteam van Feed B.V.

geformuleerd:

1 ongewijzigd beleid;

2 samenwerking met slachterijen;

3 het vergroten van het geproduceerde aantal tonnen door de aankoop van afzet van derden;

4 binnen het bestaande tonnage specialiseren naar een bepaalde soort mengvoeder.

Deze opties zijn een min of meer logisch gevolg van de voorgaande analyses. Ongewijzigd

beleid plaatst de overige opties in het perspectief van de situatie waarin geen actie wordt

ondernomen. Samenwerking met slachterijen is voor Feed B.V. relevant in het kader van

integrale ketenbeheersing (IKB). Aankoop van afzet biedt de mogelijkheid de kosten van

onderbezetting te drukken. Specialisatie tot slot biedt de mogelijkheid kosten te drukken en

kan een relevante optie zijn indien de onderneming tot kostenleiderschap wil overgaan.

We lichten de bovenstaande vier opties achtereenvolgens nader toe.

[1] Ongewijzigd beleid

Een mogelijke optie voor Feed B.V. is die van ongewijzigd beleid, waarbij echter wel

de operationele verbeterpunten zoals die naar voren zijn gekomen uit de doorlich-

ting, worden doorgevoerd. De verwachting heerst dat in dat geval binnen afzienbare

tijd 25% van de varkensvoerproductie weg zal vallen als gevolg van veranderingen in

de bestaande wetgeving.

[2] Samenwerking met slachterijen

Hoewel in eerste instantie bij stap 2 de strategische optie ‘marktontwikkeling’ werd

verworpen, blijkt deze optie na het stellen van de diagnose wellicht toch interessant.

Met samenwerking tussen mengvoederfabrikant en slachterij worden de volgende

doelen beoogd:
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1 Het slachten van kuikens vereist een zeer nauwkeurige logistieke planning van de

aanvoer van kuikens. De aanvoer van (slachtrijpe) kuikens dient constant te zijn.

Kuikens dienen bovendien op de juiste dag te worden afgeleverd. Indien slacht-

rijpe kuikens te lang in de mesterij verblijven brengt dit onnodige kosten met zich

mee en daalt bovendien de kwaliteit van het vlees. Indien aflevering te vroeg plaats-

vindt, komt eveneens geen optimale kosten/opbrengsten verhouding tot stand.

Derhalve is zowel de afvoer van kuikens uit mestbedrijven als de aanvoer van kui-

kens naar slachterijen kritisch. Uit concurrentieoverwegingen sluiten mengvoe-

derfabrikanten vaak een afnamecontract voor de slachtrijpe dieren met pluimvee-

houders. Om een optimale logistieke planning mogelijk te maken, kan het daarom

aantrekkelijk zijn (mede) eigenaar te zijn van een slachterij.

2 Het in één hand zijn van mengvoederfabriek en slachterij maakt een integrale

beheersing van kwaliteit binnen de gehele keten eenvoudiger mogelijk.

3 Door samenwerking met een slachterij is de mengvoederfabrikant er zeker van dat

alle slachtrijpe kuikens ook daadwerkelijk kunnen worden geslacht. In drukke tij-

den voor de slachterij kan het voorkomen dat de mengvoederfabrikant wel de kui-

kens van de pluimveehouder af moet nemen, maar dat de fabrikant deze niet

(direct) aan een slachterij kan leveren. Bovendien is de mengvoederfabrikant in

geval van samenwerking verzekerd van een adequate prijs die voor de slachtrijpe

kuikens wordt betaald. (Indien een slachterij weet dat een leverancier van slacht-

rijpe kuikens dringend behoefte heeft aan een slachterij, werkt dat prijsdrukkend).

4 Het moet niet worden uitgesloten dat afnemers van pluimveevlees in de toekomst

uitsluitend kiezen voor slachterijen die beschikken over een samenwerkingsover-

eenkomst met een mengvoederfabrikant. Zij doen dit in verband met de mogelijk-

heid tot integrale ketenbeheersing. Ter voorbereiding daarop komen nu reeds vele

samenwerkingsovereenkomsten tot stand tussen mengvoederfabrikanten en

pluimveeslachterijen. Wil Feed B.V. eveneens een overeenkomst tussen slachterij

en pluimveefabrikant, dan dient zij hierover tijdig een beslissing te nemen, omdat

Nederland slechts een beperkt aantal (kwalitatief goede) slachterijen kent.

[3] Het vergroten van het geproduceerde aantal tonnen door aankoop van afzet van een ander

mengvoederbedrijf

Uit de diagnose blijkt dat er door Feed B.V. voordelen te behalen zijn wanneer de

productie wordt verhoogd. Door de krimpende markt is het echter moeilijk om door

extra verkoopinspanningen additionele afzet te verwerven. Het ligt daarom meer voor

de hand de productie uit te breiden door de overname van afzet. Potentiële overname-

kandidaten kunnen op het gebied van rundvee-, varkens- en pluimveevoeders actief

zijn. De bestaande missie blijft hierbij intact. De kandidaten dienen te worden gezocht

in de grootteorde van 50.000 tot 100.000 ton, mede afhankelijk van de samenstelling

van het productiepakket. Indien de omzet bestaat uit varkensvoer, zal door de inkrim-

ping van de veehouderij bij een overname van 100.000 ton 25% van de in totaal

200.000 ton varkensvoer wegvallen, ofwel 50.000 ton. De 50.000 ton extra die dan

overblijft, kan nog juist in de huidige fabriek worden geproduceerd. De overname
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van grotere mengvoederbedrijven dan 100.000 ton, zal waarschijnlijk leiden tot een

financieringsprobleem. Bovendien moeten in dat geval twee productielocaties opera-

tioneel blijven, tenzij òf de productie volledig naar de over te nemen fabriek kan wor-

den verplaatst, òf één nieuwe productielocatie wordt gebouwd. Beide mogelijkheden

lijken echter niet aantrekkelijk. Te behalen voordelen zijn het grootste als de overna-

mekandidaat een markt bedient die overeenkomt met het afzetgebied waarbinnen

Feed B.V. opereert. Dan namelijk hoeft Feed B.V. geen extra transportkosten per ton

afzet te maken en zullen de totale kosten van markteting per ton dalen.

[4] Binnen het bestaande tonnage specialiseren naar een bepaalde soort mengvoeder

De relatief kleine hoeveelheden van bepaalde productsoorten brengen relatief hoge

kosten met zich mee. Afstoting van deze soorten ten faveure van in grotere aantallen

geproduceerde productsoorten levert aanzienlijke voordelen op. De kans op contami-

natie neemt daardoor af. Ook het aantal spoelcharges zal hierdoor verminderen.

Daarnaast zou de overheid in de nabije toekomst wel eens een wetgeving kunnen uit-

vaardigen die de productie van meerdere productvariëteiten zou kunnen bemoeilijken.

Specialisatie heeft als bijkomend voordeel dat belangrijke kostenvoordelen in onder-

steunende processen kunnen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van

administratie. Het belangrijkste nadeel is dat bestaande afnemersgroepen worden

afgestoten. Dit kan worden ondervangen door voor deze groepen een strategie van

geleidelijke afbouw te hanteren. Daarbij wordt de marge geoptimaliseerd door de

maximalisatie van verkoopprijzen en het achterwege laten van nieuwe investeringen.

Een ander nadeel dat minder makkelijk kan worden ondervangen, is de kwetsbaarheid

t.a.v. negatieve gebeurtenissen op de afzetmarkten waarop men gespecialiseerd is.

Voorbeelden van deze negatieve gebeurtenissen zijn de varkenspest, salmonella-epide-

mieën en de BSE-ziekte.

Het managementteam heeft ervoor gekozen om de optie ‘Stoppen met de bedrijfsvoering’ niet uit te

werken. Niettemin zal de adviseur aan deze optie aandacht schenken, en het management infor-

meren over de gevolgen van deze optie. De uitwerking van deze optie staat beschreven in para-

graaf 6.6.4.3. Bij het uitwerken van deze optie is het relevant de overnameprijs van Feed B.V. te

bepalen. Stoppen met de bedrijfsvoering strookt weliswaar niet met de geformuleerde doelstel-

lingen, maar deze optie relativeert de andere opties. De adviseur kan de consequenties van deze

optie betrekken bij de risicoanalyse.

6.6.4 Risicoanalyse
Nadat de voorgaande opties zijn opgesteld, wordt per optie een risicoanalyse uitgevoerd.

Om de risico’s per optie vanuit verschillende perspectieven te kunnen beoordelen, bestaat

de analyse uit drie onderdelen:

1 In de eerste plaats wordt door de staf van Feed B.V. per optie een kritische beschou-

wing opgesteld. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de kwalitatieve risico’s die per

optie aanwezig zijn.
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2 In de tweede plaats worden drie scenario’s uitgewerkt. Deze scenario’s zijn: kwaliteit

en dierenwelzijn, technologische ontwikkeling en marktontwikkeling. In paragraaf

6.5.4.2 worden deze scena-rio’s beschreven. Elke optie wordt vervolgens beoordeeld

tegen de achtergrond van deze drie scenario’s.

3 Tot slot wordt waar dat relevant is een financiële analyse in hoofdlijnen opgesteld per

optie.

6.6.4.1 Kritische beschouwing
[1] Ongewijzigd beleid

De verwachting heerst dat binnen afzienbare tijd 25% van de varkensvoerproductie weg

zal vallen. Dit leidt ceteris paribus tot een vermindering van het resultaat van € 0,59

miljoen2) (onderbezettingsverlies). Mocht de overheid tot een strengere regelgeving

komen in verband met contaminatiegevaren, dan is Feed B.V. niet meer in staat voeders

voor de huidige drie diersoorten in de fabriek te blijven produceren. In de fabriek zijn

immers geen gescheiden productielijnen aanwezig. Daarnaast loopt Feed B.V. het risico

te worden uitgesloten van levering van slachtpluimveevoeders. Er is immers geen sprake

van een integrale ketenbeheersing, omdat geen samenwerkingsverband bestaat tussen

Feed B.V. en een slachterij. Door verhoging van de verkoopprijzen met € 1,14 per ton kan

Feed B.V. een resultaatverbetering van € 244.900 realiseren3).

[2] Samenwerking met slachterijen

De bedrijfscultuur binnen slachterijen is volstrekt anders dan die binnen mengvoeder-

bedrijven. Ook de organisatiestructuur, de bedrijfsprocessen, de kritische succesfacto-

ren op de markt en de destinctive competitive factors van slachterijen verschillen vol-

ledig van die van mengvoederfabrieken. Het management van een mengvoederfa-

briek mist daarom de kennis en ervaring die benodigd is voor het managen van een

slachterij. Daarnaast wordt een nieuw risico geïntroduceerd: indien de mengvoederfa-

brikant niet over voldoende afnamecontracten beschikt om de capaciteit van de slach-

terij volledig te benutten, zal hij genoodzaakt zijn aanvullend kuikens aan te kopen.

Dit is niet altijd mogelijk, waardoor (kostbare) overcapaciteit kan ontstaan. Is deze

overcapaciteit structureel, dan zal hij noodgedwongen afnamecontracten aan pluim-

veehouders moeten aanbieden met voor de pluimveehouder zeer gunstige condities.

Dit beïnvloedt de winst van het mengvoederbedrijf negatief.

Indien een mengvoederfabrikant gaat samenwerken met een slachterij, dan verbindt

hij zich voorts om een (substantieel) gedeelte van de productie te laten bestaan uit

221praktijktoepassing van het mks: het caseonderzoek

2) De dekkingsbijdrage per ton bij een brutowinst van € 36,50 per ton is € 36,50 -/- € 13 (variabele kosten) = € 23,50. Wordt dit
bedrag vermenigvuldigd met 25% van 100.700 (het aandeel varkensvoer van Feed B.V.), dan resulteert een totale dekkings-
bijdrage van 25.175 x € 23,50 = € 0,59 miljoen.

3) (afzet puimveevoeders + afzet varkensvoeders x 75% [in verband met de verwachte inkrimping van de varkensstapel] + afzet
rundveevoeders + overige afzet) vermenigvuldigd met de prijsverhoging = (70,9+100,7x75%+62,3+6,1) x € 1,14 = € 244.900



pluimveevoeders. De prijselasticiteit van pluimveevoeders is groot, evenals de prijs-

concurrentie op de markt van aanbieders. In het verleden is het voorgekomen dat

grote aanbieders van pluimveevoeders gedwongen waren deze voeders tegen verlies te

verkopen, om hun slachterij voldoende te kunnen bezetten. Heeft Feed B.V. ook (een

nauwe samenwerking met) een slachterij, dan kan het niet of nauwelijks anders dan

het prijsbeleid van de concurrenten volgen. De prijsgevoeligheid van deze afzet en

de prijsconcurrentie op de markt verklaren mogelijk waarom zich op de gehele

Nederlandse markt voor mengvoeders geen enkele aanbieder bevindt die uitsluitend

pluimveevoeders verkoopt: andere aanbieders kunnen een dergelijke aanbieder grote

verliezen bezorgen door een prijsdaling van het pluimveevoeder in te zetten. Zij kun-

nen het verlies op deze voeders dan bekostigen met behulp van de winst op de overige

voedersoorten, die bij de grote aanbieders dikwijls ook het grootste gedeelte van de

afzet uitmaken.

[3] Het vergroten van het geproduceerde aantal tonnen door aankoop van afzet van een ander

mengvoederbedrijf

Het grootste risico dat wordt genomen indien (de afzet van) een ander mengvoederbe-

drijf wordt overgenomen, is dat de aangekochte omzet relatief snel weer ‘weglekt’.

Feed B.V. kan echter een aantal maatregelen nemen om dit risico te minimaliseren.

Hierbij dient te worden gedacht aan het in dienst nemen van het verkooppersoneel

van de verkopende partij, het tijdelijk blijven doorproduceren onder de naam van de

verkopende partij en het afsluiten van een contract waarbij de te betalen prijs voor de

aangekochte omzet afhankelijk wordt gesteld van het aantal jaren dat de omzet aanwe-

zig blijft bij de nieuwe combinatie.

Ook bij deze optie geldt dat er cultuurverschillen kunnen bestaan tussen Feed B.V. en

de over te nemen partij. Dit kan tot gevolg hebben dat het organiseren en managen

van de nieuwe combinatie (tijdelijk) stroef verloopt. Voorts geldt dat het overnemen

van afzet kostbaar is. De liquiditeit en solvabiliteit van Feed B.V. zullen hierdoor (tijde-

lijk) fors verslechteren. Mocht het zo zijn dat Feed B.V. na een overname verliezen

lijdt, bijvoorbeeld door lage marktprijzen of verkeerde inkoopbeslissingen, dan kan

Feed B.V. hierdoor in financiële problemen geraken. De gevolgen hiervan kunnen

variëren van het moeten uitstellen van investeringsbeslissingen tot een noodzake-

lijke verkoop van (een gedeelte van) het bedrijf in verband met liquiditeitsproblemen.

De kans dat deze situatie zich daadwerkelijk zal voordoen, wordt door de staf van

Feed B.V. echter gering geacht.

[4] Het zich binnen het bestaande tonnage specialiseren in mengvoeders voor één bepaalde diersoort

Indien de onderneming zich specialiseert in één soort voeder, dan wordt zij van één

bepaalde markt afhankelijk. Verliezen kunnen dan niet meer worden gecompenseerd

met positieve rendementen op andere voeders. Het uitbreken van dierziekten, wette-

lijke beperkingen en prijsfluctuaties kunnen in een dergelijk geval desastreuze gevol-

gen voor de mengvoederfabrikant hebben. Hier staat echter tegenover, dat de productie-
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kosten bij de productie van één voedersoort lager zijn dan wanneer dezelfde afzet over

meerdere diersoorten wordt gerealiseerd. Dit komt doordat voor overgang naar pro-

ductie voor een ander diersoort extra handelingen dienen te worden verricht.

6.6.4.2 Scenario’s
Binnen de Nederlandse mengvoederindustrie zijn diverse scenario’s denkbaar. Het voert

te ver om deze hier allemaal uit te werken, omdat het aantal mogelijkheden vrijwel onbe-

perkt is. In de verwachtingen die er op dit moment zijn, is echter een duidelijke lijn te her-

kennen: het aantal varkens in Nederland zal de komende jaren fors dalen, hetzelfde zal

gelden voor het aantal stuks rundvee en het aantal dieren in de pluimveesector zal in

Nederland mogelijk constant blijven of zelfs licht stijgen. Een eventuele stijging zal echter

bij lange na niet genoeg zijn om de daling binnen de andere sectoren te compenseren. Bij

elk van de scenario’s wordt uitgegaan van een daling van de totale markt voor mengvoe-

ders. De wijze waarop deze daling totstandkomt, verschilt echter van scenario tot scenario.

Om inzicht te krijgen in de gevolgen voor de mengvoederindustrie van het verloop van de

externe ontwikkelingen, maken we gebruik van drie scenario’s. We noemen deze

scenario’s Kwaliteit en dierenwelzijn, Technologische ontwikkeling en Marktwerking.

Het doel van de scenario’s is niet om percentages te bediscussiëren. Het doel is om gegeven

bepaalde uitgangspunten te trachten te analyseren wat hiervan de gevolgen zijn voor de branche

en vervolgens voor het eigen bedrijf. Uitwerking van één of enkele van dergelijke scenario’s kan

ondersteunend zijn om een grondig inzicht op te bouwen in de markt waarin men werkzaam is

en in de mogelijke strategieën die het eigen bedrijf daarbinnen kan voeren. Scenario’s worden

gebaseerd op de uitkomsten van externe analyse.

[1] Kwaliteit en dierenwelzijn

Bij dit scenario staan kwaliteit en dierenwelzijn centraal. Dit is enerzijds het gevolg

van de regelgeving van de overheid en anderzijds van de eisen die afnemers van zui-

vel, vlees en eieren stellen aan de leveranciers. Het bestaande hoge niveau van kennis

op het gebied van landbouw wil men behouden.

De ziektes die we het afgelopen decennium hebben gekend in de Nederlandse vee-

houderij en de kosten die deze ziektes voor de overheid en de EU met zich meebren-

gen, vormen voor de overheid aanleiding om de regelgeving aan te passen. Daarnaast

spelen de publieke opinie met betrekking tot dierenwelzijn in dit scenario een belang-

rijke rol. De overheid ziet het feit dat veel dieren op een kleine oppervlakte zijn gehuis-

vest, als belangrijke oorzaak van het uitbreken van bepaalde dierziekten en van de grote

financiële consequenties die dat met zich meebrengt. Het besmettingsgevaar is door de

hoge aantallen dieren op een klein grondgebied te groot, zo vindt zij. De overheid

neemt hiertegen maatregelen door het aantal toegestane dieren te koppelen aan de

hoeveelheid ruimte die beschikbaar is. Er worden beperkingen opgelegd aan het aantal

bedrijven en het aantal dieren dat zich in een bepaalde regio mag bevinden. Voor de

varkenshouderij komt dit neer op een inkrimping van 25%, en voor de pluimveesector
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op een inkrimping van 10%. De overheid laat de rundveehouderij ongemoeid, maar

door de steeds stijgende prijzen van grond en door de eisen die gelden met betrekking

tot de beschikbare (weide)grond per dier worden de investeringskosten steeds hoger en

dalen de rendementen van rundveehouders.

Om het gevaar van contaminatie tegen te gaan bepaalt de overheid dat productielijnen

voor voeders die voor verschillende diergroepen zijn bestemd, volledig van elkaar

gescheiden dienen te zijn4).

Ook krijgt het begrip Integrale Ketenbeheersing steeds meer inhoud. De afnemers

van landbouwproducten eisen dat traceerbaar is waar, wanneer en vooral hoe is gepro-

duceerd. Dit eisen ze om bij eventuele fouten de aansprakelijke persoon te kunnen

traceren. Dit werkt integratie in de hand, hetgeen vooral tot uitdrukking komt in de

samenwerking (en fusering) van slachterijen en mengvoederfabrikanten. Afnemers

van de slachterijen kunnen op deze manier niet alleen snel achterhalen door welke

veehouder de levende have is geleverd die niet aan de norm voldoet, maar ook welke

mengvoederfabrikant het voer heeft geleverd aan deze veehouder.

Het toedienen van groeibevorderaars via het voer wordt door de overheid verboden.

Nederland loopt met dit verbod voorop in de EU. De concurrentiepositie van de var-

kenshouderij binnen de EU wordt hierdoor verzwakt. Deze verzwakking komt

bovenop de toch al verzwakte concurrentiepostie doordat de overheid beperkingen

oplegt aan het aantal dieren dat per bedrijf mag worden gehouden. Hierdoor kunnen

ondernemers in de veehouderij niet optimaal van schaalvoordelen profiteren.

Teneinde het transport van dieren te minimaliseren, streeft de overheid ernaar te

komen tot volledig gesloten bedrijven in de varkenshouderij: zowel het fokken van var-

kens als het mesten van vleesvarkens vinden dan binnen hetzelfde bedrijf plaats. De

mogelijkheid tot het voeren van natte producten (breivoeders) wordt door de regelge-

ving tegengegaan. Dit overheid doet dit omdat het relatief moeilijk is om de kwaliteit

van natte producten te bepalen.

Grotere mengvoederbedrijven die over meerdere productielocaties beschikken, beslui-

ten in dit scenario om per locatie slechts voor één diersoort voer te produceren. Dit

voorkomt dat contaminatieproblemen kunnen ontstaan, en maakt het kunnen vol-

doen aan wettelijke eisen op eenvoudige wijze mogelijk. Het nadeel hiervan is dat

een minimaal aantal productielocaties operationeel moet blijven, ook al zijn deze niet

volledig bezet. De prijszetters berekenen de kosten hiervan door in de mengvoeder-

prijzen. Te behalen marges op mengvoeders blijven daarom zowel voor de grote als

voor de kleine bedrijven gunstig.
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4) Contaminatie houdt in dat in de voederfabriek resten van een bepaald diervoeder worden vermengd met een voeder dat voor
een andere diersoort is bestemd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld stoffen die goed zijn voor een bepaalde diersoort maar
gevaarlijk zijn voor een andere diersoort ongewild bij elkaar komen.



[2] Technologische ontwikkeling

Dit scenario gaat uit van een sterke technologische ontwikkeling, waardoor een aantal

problemen met betrekking tot milieu en dierenwelzijn kan worden ondervangen.

Daarnaast weet Nederland in dit scenario een sterke internationale concurrentieposi-

tie op de wereldmarkt te behouden.

De technologische ontwikkeling in dit scenario manifesteert zich op de volgende

gebieden:

1 De kwaliteit van het veevoeder ontwikkelt zich zodanig dat veevoeder kan worden

geproduceerd dat zodanig is dat een zeer minimaal aantal fosfaten en nitraten via

het veevoeder uiteindelijk in het milieu terechtkomt.

2 Er vindt een sterke ontwikkeling plaats met betrekking tot stallenbouw. De stallen

worden zo geconstrueerd dat de reuk en stankoverlast voor de omgeving mini-

maal zijn, en dat het dierenwelzijn in de stallen wordt verbeterd.

3 De technologische ontwikkeling heeft tot gevolg dat steeds meer reststromen afval-

product van menselijke consumptie tot veevoeders kunnen worden verwerkt.

4 Technologische ontwikkeling biedt de mogelijkheid tot een betere registratie van

dieren naar herkomst. Hierdoor kan snel worden getraceerd op welk bedrijf of

bedrijven een bepaald dier aanwezig is geweest, welke fabrikant(en) voeders voor

een bepaald dier hebben geleverd en welke transportbedrijven een bepaald dier

hebben getransporteerd.

De overheid ziet in dit scenario de volgende belangen die pleiten voor het behoud

van (een deel van) de veehouderij in Nederland:

1 Er dient een economische drager te zijn voor de beschikbare grond in Nederland.

Veehouderij wordt daarbij gedeeltelijk gezien als landschapscultuur. Dit geldt met

name voor rundveehouderijen.

2 Het bestaan van veehouderij leidt tot de mogelijkheid reststoffen van menselijke

consumptie te hergebruiken. Zou dit niet mogelijk zijn, dan zou dit afval moeten

worden gestort.

Ook in dit scenario is sprake van een inkrimping van de varkensstapel met 25%.

Gezien de technologische ontwikkeling bestaat in mindere mate de noodzaak om de

pluimveestapel in te krimpen. De technologische ontwikkeling heeft echter een forse

productiviteitsverbetering in de melkveehouderij tot gevolg. Met minder stuks vee

kan daarom dezelfde hoeveelheid melk worden geproduceerd.

Voor kleine mengvoederbedrijven is het moeilijk om mee te gaan met de investerin-

gen die de technologische ontwikkelingen vereisen. Grotere bedrijven berekenen de

kosten van hun investeringen echter door in de prijs, waardoor de marges redelijk

blijven. Op middellange termijn kunnen de kleinere bedrijven echter steeds moeilijker

aan de eisen voldoen.
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[3] Marktwerking

Bij dit scenario harmoniseert de wetgeving van de diverse lidstaten van de EU snel. In

het kader van de GATT verdwijnen de protectionistische maatregelen aan de buiten-

grenzen van de EU geleidelijk. Dit heeft onder meer de volgende consequenties:

1 Er treedt een steeds verdere verschuiving op van prijsondersteuning op landbouw-

producten naar directe inkomensondersteuning. Deze maatregel heeft tot doel de

overproductie terug te dringen.

2 De interventieprijzen binnen de EU worden sterk verlaagd. Het gevolg hiervan is

dat granen goedkoper worden.

3 Een aantal importheffingen komt te vervallen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk

om, goedkoper dan nu het geval is, Amerikaanse granen in te kopen.

4 De EU stelt extra subsidies beschikbaar voor gebieden waar het inkomen ten

opzichte van het gemiddelde EU inkomen erg laag is. Dit zijn met name de land-

bouwgebieden in de EU-lidstaten met een gemiddeld laag BNP.

Als gevolg van deze maatregelen verslechtert de concurrentiepositie van de Neder-

landse mengvoederindustrie en daarmee die van de Nederlandse veehouderij. De

Nederlandse mengvoederindustrie weet momenteel concurrentievoordeel te behalen

uit het gebruik van tapioca in plaats van de aanzienlijk duurdere granen die elders in

Europa worden gebruikt. Nederland heeft die mogelijkheid vanwege zijn gunstige

ligging aan zee en vanwege voldoende afname in een klein gebied, waardoor de

import van tapioca uit Thailand met zeeschepen op efficiënte wijze mogelijk is.

Prijsverlaging van het substituutproduct graan doet dit concurrentievoordeel vermin-

deren en kan het uiteindelijk zelfs geheel tenietdoen. Dit nadeel komt met name tot

uitdrukking daar waar de graanvervangende tapioca een belangrijk bestanddeel van

het voer is: de varkenshouderij.

De verschuiving van prijsondersteuning naar inkomensondersteuning is nadelig voor

de intensieve veehouderij: de inkomensondersteuning is immers niet gerelateerd aan

de geproduceerde hoeveelheid, maar bijvoorbeeld aan het beschikbare areaal. Dit treft

bedrijven met een hoge productiviteit per eenheid grond het hardst, en is daarom

met name nadelig voor de Nederlandse melkveehouderij. Door de relatief lage inko-

mens van de melkveehouders stagneren de investeringen die worden gedaan in tech-

nologische ontwikkeling. De financiële middelen daarvoor ontbreken en bovendien is

de schaalgrootte om grote investeringen rendabel te maken onvoldoende.

Doordat de inkomens in de veehouderij sterk onder druk komen te staan, stijgt de

prijselasticiteit van het voer. Dit versterkt de prijsconcurrentie op de markt voor meng-

voeders. Deze prijsconcurrentie wordt versterkt doordat mengvoederbedrijven kam-

pen met overcapaciteit. De prijszetters op de markt trachten door een verkoopprijs

die beneden de integrale kostprijs ligt, toch nog een gedeelte van de vaste kosten te

dekken en daarmee de verliezen te beperken. Dit komt met name tot uitdrukking op

de markt voor pluimveevoeders. Deze markt blijft constant qua omvang omdat hier
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ook in Nederland traditioneel veel granen in het voer worden verwerkt, en er dus geen

concurrentienadeel ontstaat door een verlaging van de graanprijzen binnen de EU.

Bovendien is hier geen sprake van prijsondersteuning door de EU. Bedrijven proberen

met gunstige aanbiedingen deze prijsgevoelige markt te veroveren. Bedrijven die voor

meerdere diersoorten voeders produceren, gebruiken soms zelfs de winst op een

bepaalde productgroep om het eventuele verlies op de pluimveevoeders te compense-

ren. Zij doen dit met als doel de pluimveemarkt te kunnen veroveren en de prijzen in

een later stadium weer iets te kunnen aanpassen.

Om inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van elke strategie, kan een matrix worden

opgesteld waarbij elke optie wordt geconfronteerd met elk scenario. Optie 1, Ongewijzigd

beleid, wordt in de matrix niet meegenomen. Dit komt doordat Feed B.V. deze optie niet

reëel acht en daarom niet verder wil uitwerken. De matrix van opties en scenario’s is in

de tabel op de volgende pagina weergegeven.

6.6.4.3 Kwantitatieve analyse van de opties
[1] Ongewijzigd beleid

Een mogelijke optie voor Feed B.V. is die van ongewijzigd beleid, waarbij echter wel

de operationele verbeterpunten zoals die naar voren zijn gekomen uit de doorlich-

ting, worden doorgevoerd. De verwachting heerst dat in dat geval binnen afzienbare

tijd 25% van de varkensvoerproductie weg zal vallen. Dit leidt ceteris paribus tot een

vermindering van het resultaat van € 0,46 miljoen5) (onderbezettingsverlies). Mocht

de overheid tot een strengere regelgeving komen in verband met contaminatiegeva-

ren, dan is Feed B.V. niet meer in staat voeders voor de huidige drie diersoorten in de

fabriek te blijven produceren. In de fabriek zijn immers geen gescheiden productielij-

nen aanwezig. Daarnaast loopt Feed B.V. het risico te worden uitgesloten van levering

van slachtpluimveevoeders. Er is immers geen sprake van een integrale ketenbeheer-

sing, omdat geen samenwerkingsverband bestaat tussen Feed B.V. en een slachterij.

Door verhoging van de verkoopprijzen met € 1,14 kan Feed B.V. een resultaatverbete-

ring van € 244.0906) realiseren.

[2] Samenwerking met slachterijen

Deze optie heeft tot doel de afzetmogelijkheden van slachtkuikens veilig te stellen.

De samenwerking met slachterijen zal plaatsvinden op basis van leverings- en afna-

mecontracten. Dit zal gemiddeld genomen geen financiële consequenties met zich

meebrengen voor Feed B.V. Uiteraard gelden de financiële gevolgen van de inkrim-

ping van de varkensstapel ook bij deze optie.
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5) De dekkingsbijdrage per ton bij een brutowinst van € 30,90 per ton is € 30,90 -/- € 12,72 (variabele kosten) = € 18,18. Wordt
dit bedrag vermenigvuldigd met 25% van 100.700 (het aandeel varkensvoeders bij Feed B.V.), dan resulteert een totale dek-
kingsbijdrage van 25.175 x € 18,18 = € 457.727 miljoen. Het bedrag van € 30,90 is de (gewogen) gemiddelde brutowinst die
Feed B.V. op varkensvoeders realiseert.

6) (afzet puimveevoeders + afzet varkensvoeders x 75% [in verband met de verwachte inkrimping van de varkensstapel] + afzet
rundveevoeders + overige afzet) vermenigvuldigd met de prijsverhoging = (70,9+100,7x75%+62,3+6,1) x € 1,14 = € 244.090
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Tabel 38  Confrontatiematrix scenario’s en opties

Optie 2: samenwerking  Optie 3: overname Optie 4: specialisatie
met slachterijen afzet mengvoederbedrijf

Voor fabrikanten van pluimvee-
voeders ligt samenwerking met
slachterijen in dit scenario voor de
hand. Dit om de kwaliteit in de
gehele keten te kunnen waarbor-
gen. De vrije slachterijen nemen in
dit scenario in aantal en omvang
af. De markt zal gaan bestaan uit
enkele geïntegreerde bedrijven. Er
ontstaat een hefboomwerking:
indien in één van de schakels iets
fout gaat, werkt het door in de hele
kolom. Kosten van onderbezet-
ting, dierziekten en fouten nemen
toe. De inkrimping van de pluim-
veesector vergroot de kans op prij-
zenslagen.

In dit scenario blijft de pluimvee-
sector zijn omvang behouden.
Enige groei is zelfs mogelijk. Een
solide positie op deze markt is
daarom een goed uitgangspunt
voor continuïteit, en samenwer-
king met een pluimveeslachterij
kan daaraan een bijdrage leveren.

Samenwerkingsovereenkomsten
hebben voor Feed B.V. in dit sce-
nario alleen zin, indien de transac-
tiekosten hierdoor worden vermin-
derd. Het is maar de vraag of dat
zo is. Daarnaast worden door inte-
gratie grotere risico’s genomen.

Overname is in dit scenario een
mogelijkheid, maar geen mogelijk-
heid bij uitstek. De over te nemen
fabriek dient voldoende modern te
zijn om aan alle kwaliteitseisen te
kunnen voldoen.
Een overname waarbij de overge-
nomen afzet in de bestaande
fabriek kan worden geproduceerd,
drukt de kostprijs sterk. Een derge-
lijke overname dient dan om de
afname van de eigen afzet te com-
penseren. De overgenomen afzet
dient dan echter wel te ‘passen’ bij
de eigen omzet: een te divers pak-
ket kan door de regelgeving niet in
één fabriek worden geproduceerd.

Een voldoende grote afzet is nood-
zakelijk om de investeringen te
kunnen doen die zijn vereist om
nieuwe technologieën ook daad-
werkelijk te kunnen toepassen. De
afzet dient daarbij echter wel vol-
doende homogeen te zijn.

In dit scenario is overcapaciteit
funest: de kostprijs wordt onnodig
hoog opgedreven, en dat op een
markt waar sprake is van prijscon-
currentie. Er vinden daarom over-
names plaats om de fabriekscapa-
citeit volledig te kunnen benutten.
Ook Feed B.V. zal overname als
middel moeten gebruiken om de
fabriekscapaciteit volledig te kun-
nen benutten. Overnameprijzen
zijn door de grote vraag naar afzet
zeer hoog. Daarnaast komen ver-
koopprijzen onder druk te staan,
doordat er ook bedrijven zijn die
op eigen kracht door verlaging van
de verkoopprijs de afzet willen ver-
groten. Het risico bestaat dat dure
omzet wordt aangekocht, die later
vanwege prijsdalingen niet kan
worden terugverdiend.

Specialisatie is in dit scenario de
aangewezen weg om aan de
strenge regelgeving te kunnen vol-
doen. Specialisatie in pluimvee-
voeders brengt hoge risico’s met
zich mee. Specialisatie in rundvee-
voeders of varkensvoeders ligt
daarom meer voor de hand.
Specialisatie in pluimveevoeders
is alleen aan de orde voor bedrij-
ven die behalve een gespeciali-
seerde fabriek in pluimveevoeders
tevens een gespecialiseerde
fabriek in varkens- en/of rundvee-
voeders bezitten, dit in verband
met risicospreiding.

Het voordeel van specialisatie
door Feed B.V. is dat het hierdoor
mogelijk wordt de kennis die ten
gevolge van de technologische
ontwikkelingen steeds specialisti-
scher wordt, bij te houden. Het is
anders voor een middelgroot
bedrijf niet mogelijk, op alle deel-
gebieden optimaal van de techno-
logische ontwikkelingen te kunnen
profiteren.

Specialisatie is een must in dit
scenario. Specialisatie drukt de
kostprijs per ton sterk en gezien
de felle prijsconcurrentie op de
markt, overleven uitsluitend die
bedrijven waarvan de kostprijs vol-
doende laag is.
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[3] Het vergroten van het geproduceerde aantal tonnen door aankoop van afzet van een ander

mengvoederbedrijf

Bij de huidige diversiviteit van de activiteiten kan de productie op de huidige locatie

met maximaal 50.000 ton worden uitgebreid. We berekenen de financiële conse-

quenties van een uitbreiding van de productie door aankoop van afzet op basis van de

volgende uitgangspunten:

1 De aan te kopen afzet betreft 100.000 ton varkensvoeders.

2 Eén jaar na de aankoop zal nog 90% van de aangekochte afzet aanwezig zijn, twee

jaren na de aankoop zal hiervan nog 75% van de aangekochte afzet aanwezig zijn.

Dit geldt als gevolg van overheidsmaatregelen ook voor de bestaande afzet van

varkensvoer van Feed B.V.

3 De prijs die in de begroting wordt opgenomen voor aan te kopen afzet wordt als

volgt bepaald:

4 Conform gebruik in de mengvoedersector wordt ervan uitgegaan dat de exacte prijs

van de aangekochte afzet wordt bepaald volgens een staffel. Deze staffel is als volgt

opgebouwd: € 13,64 per ton voor afzet die tenminste één jaar aanwezig is, 

€ 27,27 voor afzet die tenminste twee jaren aanwezig is, € 40,90 per ton voor afzet

die tenminste drie jaren aanwezig is.

5 Feed B.V. koopt uitsluitend de afzet van de verkopende partij. Deze laatste blijft

eigenaar van al haar activa.

6 De aangekochte afzet wordt zoveel mogelijk in de eigen fabriek geproduceerd.

Gedurende de eerste twee jaren heeft Feed B.V. de mogelijkheid de productie van

mengvoeders uit te blijven besteden aan de onderneming die haar afzet aan Feed

B.V. verkoopt. Feed B.V. betaalt hiervoor een vergoeding van € 13,64 per ton.

7 De aankoop van de afzet brengt voor Feed B.V. de wettelijke verplichting tot over-

name van het personeel van de verkopende partij met zich mee. Voor zover afvloei-

ing noodzakelijk is, worden de kosten daarvan in mindering gebracht op de ver-

koopprijs van de afzet.

8 De gemiddelde transportkosten voor de aangekochte afzet zijn gelijk aan de hui-

dige gemiddelde transportkosten van Feed B.V. en bedragen € 8,09 per ton. (Zie

bijlage 2b: totale transportkosten € 1.898.280/234.207 ton. Deze 234.207 ton is

het gedeelte van de afzet dat franco huis wordt geleverd, en waarop de € 1.898.280

transportkosten derhalve betrekking hebben.)

9 Bij de berekeningen wordt afgezien van rente.
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€/per ton
1

Brutomarge na prijsverhoging 33

Variabele kosten 13

———

Dekkingsbijdrage 20

1) Per overgenomen ton wordt derhalve een extra dekkingsbijdrage verkregen van € 20,45.
Uitgaande van een terugverdientijd van twee jaar bedraagt de waarde van aangekochte afzet voor Feed B.V.
2 x € 20,45 = € 40,90 per ton. Dit wordt bij de berekeningen als uitgangspunt genomen.

Tabel 39  Dekkingsbijdrage per ton
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Dit levert de volgende resultaten op:

Conclusies:

1 De totale overnameprijs bedraagt € 3,3 miljoen. De kosten gemoeid met uitbesteden

bedragen € 1,1 miljoen.

2 Hiertegenover staat voor Feed B.V. een extra dekkingsbijdrage van € 5,3 miljoen in de

eerste drie jaren

3 Per saldo levert overname van een fabriek derhalve € 5,3 miljoen -/- (€ 3,3 miljoen + € 1,1

miljoen) op in de eerste drie jaren, in totaal derhalve € 0,9 miljoen.

4 In de jaren daarna levert de aankoop ceteris paribus 75.000 x € 20,45 = € 1,534 miljoen

per jaar op.

5 Bedragen zijn berekend ten opzichte van de optie ongewijzigd beleid. Bij deze optie

dient te worden uitgegaan van een margeverlies van € 20,45 x (10% van 100.700 ton)

in het eerste jaar en € (30,91 -/- 12,73) x (25% van 100.700 in de navolgende jaren). Per

saldo zijn de begrote resultaten na aankoop van de afzet van een ander mengvoederbe-

drijf als volgt: (winst in de aanvangssituatie + gevolgen prijsverhoging + resultaten

overname - margeverlies op de bestaande afzet varkensvoeders)

Tabel 40  Omzet Feed B.V. na overname, afzet x 1.000 ton

Jaar Afzet varkens Afzet overig Afzet totaal Uit te besteden

0 100,7 139,6 240,3 -

1 200,7 139,6 340,3 50,3

2 180,6 139,6 320,2 30,2

3 150,5 139,6 290,1 -

Tabel 41  Extra baten en lasten Feed B.V. na overname

Jaar Aankoopkosten Kosten uitbesteden Opbrengsten

(ultimo)

1 90.000 x € 13,64= € 1.227.600 50.300 x € 13,64 = € 686.092 90.000 x € 20,45 + (€ 12,73-/- € 8,09)1

x 50.300 = € 2.073.892

2 75.000 x € 13,64= € 1.023.000 30.200 x € 13,64= € 411.928 75.000 x € 20,45 + (€ 12,73-/- € 8,09)1

x 30.200 = € 1.673.878

3 75.000 x € 13,64 = € 1.023.000 75.000 x € 20,45 = € 1.533.750

—————————————— —————————————— —————————————————

Totaal: € 3.273.600 Totaal: € 1.098.020 Totaal: € 5.281.520

1) Dit is de besparing op variabele kosten doordat productie wordt uitbesteed. € 12,73 variabele kosten -/- € 8,09 transportkosten



jaar 1: € 732.700 + € 273.200 + € 170.000 -/- € 183.200 = € 1.359.100

jaar 2: € 732.700 + € 261.800 + € 245.000 -/- € 457.700 = € 1.697.200

jaar 3: € 732.700 + € 244.100 + € 511.400 -/- € 457.700 = € 1.945.900

jaar 4 e.v.: € 732.700 + € 244.100 + € 1.534.100 -/- € 457.700 = € 2.968.600

6 De berekende bedragen zijn inclusief een prijsverhoging van € 1.14 per ton over de gehele

afzet.

Opmerking: In de berekeningen wordt afgezien van de kosten van het overbrengen van

de productie, de kosten van afvloeiing en rentekosten. Deze kosten zal het management

van Feed B.V. bij de uiteindelijke kosten- en opbrengstenbepaling mee moeten nemen.

Daarnaast wordt uitgegaan van mutaties per balansdatum, terwijl deze in werkelijkheid

gedurende het jaar zullen plaatsvinden. De berekende extra opbrengsten ten gevolge van

de aankoop van exta afzet vallen daarom in de berekening enigszins gunstiger uit dan in

werkelijkheid het geval zal zijn.

[4] Het zich binnen het bestaande tonnage specialiseren in mengvoeders voor één bepaalde diersoort

Met behulp van het model waarmee bij stap 4 de kostprijsanalyse is uitgevoerd, is een

kwantitatieve analyse gemaakt van de strategische optie specialisatie. Het management

van Feed B.V. wil voorlopig uitsluitend de optie van specialisatie in pluimveevoeders in

overweging nemen. Hiervoor geeft zij de volgende redenen aan:

1 Feed B.V. heeft goede nutritionele kennis in de pluimveesector. Bovendien heeft

zij in die sector door de jaren heen een goed imago opgebouwd.

2 Gezien de druk die momenteel staat op de varkenssector, vindt het management van

Feed B.V. het risico dat grote hoeveelheden afzet in deze sector in de toekomst wegval-

len, te groot.

3 In de omgeving bestaan reeds enkele rundveespecialisten. Het management van

Feed B.V. ziet geen mogelijkheden binnen het eigen werkterrein 178.032 ton addi-

tionele rundveeafzet te verwerven.

4 gezien het geringe tonnage waarin speciaalvoeders worden geproduceerd, is specia-

lisatie in deze voeders uitgesloten.

Op grond van het bovenstaande wordt de optie van specialisatie in het pluimveeseg-

ment verder uitgewerkt.

Bij de kwantitatieve analyse zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1 Specialisatie zal plaatsvinden binnen het pluimveevoedersegment.

2 Deze specialisatie vindt plaats door het uitruilen van afzet. De waarde van afzet in

de diverse segmenten wordt aan elkaar gelijk gesteld.

3 Het huidige totale tonnage van circa 240.000 ton blijft gelijk. Dit houdt in dat

het tonnage pluimveevoeders een omvang van 3,37 maal het huidige tonnage zal

moeten gaan bedragen.

4 De staf van Feed B.V. heeft de volgende verwachtingen met betrekking tot de kos-

tenontwikkeling in geval van specialisatie:
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a De tijdsbesteding aan laboratorium en nutritie van pluimvee zullen verdubbe-

len bij een verhoging van de afzet met 3,37.

b Met een verdubbeling van het aantal batches kan een 3,37 maal zo hoge pro-

ductie worden gerealiseerd. Doordat een geringere diversiteit aan voeders

wordt geproduceerd, zullen relatief minder omstellingen noodzakelijk zijn.

c Het huidige afzetgebied blijft gelijk. De gemiddelde afstand tot afnemers van

slachtkuikenvoeders wordt 15% hoger. Dit is het gevolg van het feit dat bij toene-

mende afzet deze afzet gemiddeld verder van de productielocatie af komt te lig-

gen. Voor legpluimveevoeders verwacht men dat geen gemiddelde stijging van

de afstand nodig is om de extra afzet te kunnen realiseren.

d De volumeafhankelijke kosten per ton blijven onveranderd.

5 De gemiddeld per klant afgenomen hoeveelheid blijft gelijk.

Op basis van deze uitgangspunten kan de onderstaande tabel worden opgesteld:

Uit de bovenstaande tabel kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

1 De kostprijs van slachtkuikenvoeders stijgt in geval van specialisatie van € 29,95 naar

€ 30,68 per ton. Dit wordt met name veroorzaakt door de hogere gemiddelde trans-

portafstand die de productie-uitbreiding met zich meebrengt. De kostprijs van leg-

pluimveevoeders daalt in geval van specialisatie van € 22,59 naar € 22,01 per ton. De

oorzaak hiervan zijn kostenvoordelen op het gebied van laboratorium en besparing op

batchafhankelijke kosten.

2 Per saldo levert specialisatie een kostenvoordeel op van:

€ 7.000.455 -/- € 6.662.273 = € 338.182.

3 De gemiddelde marge op pluimveevoeders is lager dan de gemiddelde marge van de

totale productie van Feed B.V. De huidige gemiddelde marge van € 32,17 per ton zal na

specialisatie ceteris paribus dalen naar een gemiddelde marge van € 30,65 per ton. Dit
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Tabel 42  Kosten en opbrengsten Feed B.V. voor en na specialisatie

(Bedragen in €) Huidige situatie Na specialisatie

Slachtpluimvee Legpluimvee Slachtpluimvee Legpluimvee

Totaal per ton Totaal per ton Totaal per ton Totaal per ton 

Laboratorium
Nutritie
Volumeafhankeijke kosten
Batchafhankelijke kosten
Malen/Mengen
Persen
Transport
Verkoop

Totale kosten
Totale opbrengsten
Resultaat

25.609
19.794
155.531
65.471

258.395
146.921
483.535

254.764

1.410.020
1.572.061

162.041

0,55
0,42
3,30
1,39
5,49
3,12

10,27
5,41

29,95
33,38
3,43

9.603
8.483

79.565
30.034
88.343

-
197.890
130.330

544.248
612.560

68.312

0,40
0,35
3,30
1,25
3,67

-
8,21
5,41

22,59
25,42

2,83

51.218
66.819

525.042
130.943
872.315

495.976
1.877.163
860.031

4.879.507
5.306.986

427.479

0,32
0,42
3,30
0,82
5,49
3,12

11,80
5,41

30,68
33,38
2,70

19.206
28.637

268.597
60.067

298.228
-

668.036
439.967

1.782.738
2.059.241

287.503

0,24
0,35
3,32
0,74
3,68

-
8,25
5,43

22,01
25,42

3,41



leidt tot een margeverlies van: (€ 32,17 -/- € 30,65) x 240.000 = € 364.800.

4 Per saldo leidt specialisatie in pluimveevoeders ceteris paribus tot een afname in het

resultaat met € 28.182, waardoor het resultaat daalt van € 732.273 naar € 704.091.

5 Na doorvoering van een prijsverhoging van € 1,14 per ton bedraagt het resultaat:

€ 976.818.

6.6.5 Keuze strategische uitgangspunten
In paragraaf 6.5.3 zijn vier strategische opties voor Feed B.V. uitgewerkt. Dit waren ten eerste

ongewijzigd beleid, ten tweede samenwerking met slachterijen, ten derde de overname van afzet

van een andere mengvoederfabrikant en ten vierde specialisatie in één productgroep. In para-

graaf 6.5.4 is voor elk van deze opties een risicoanalyse uitgevoerd. Deze bestaat uit drie onderde-

len, te weten een kritische beschouwing, het afzetten van elke optie tegen enkele scenario’s en een

kwantitatieve analyse van de opties. In deze paragraaf wordt, mede op grond van de uitkomsten

van de risicoanalyse, gekozen welke optie het management de komende jaren wenst te realiseren.

Onderstaand geven wij vier overwegingen die het management van Feed B.V. maakt bij

het kiezen van een strategische optie:

[1] De doelstelling van de ondernemer is continuïteit. Op grond van de voorgaande analy-

ses kan de waarde van de afzet van Feed B.V. worden begroot op ongeveer € 8,8 mil-

joen7). Verkoop van de afzet zou tezamen met de verkoop van de fabriek op dit moment

ongeveer € 10,5 miljoen opleveren. De gewenste rendementseis van 15% op het geïnves-

teerd vermogen houdt in dat circa € 1,6 miljoen dient te worden behaald. Zowel de

opbrengst van de fabriek als de ondernemingswinst zijn aan belasting onderhevig, zij

het dat het tarief niet gelijk is. Een resultaat van € 1,6 miljoen na doorvoering van de

geplande maatregelen is haalbaar voor Feed B.V. Gezien de continuïteitsdoelstelling

wijst de directie van Feed B.V. verkoop van de onderneming van de hand.

[2] Uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek en de daarbij gemaakte berekeningen blijkt

dat een bedrijfsomvang van circa 200.000 ton tot 300.000 ton qua kostprijs het

meest gunstig is. Neemt het tonnage dan nog verder toe, dan wordt de gemiddelde

afstand tussen afnemer en fabriek zodanig dat de transportkosten kostprijsverhogend

gaan werken. Bij een kleinere fabriek worden de mogelijk te behalen schaalvoordelen

niet optimaal benut. Een fabriek van 200.000 ton tot 300.000 ton die slechts voor één

diersoort voeders produceert, heeft doorgaans meer transportkosten dan een fabriek

van dezelfde omvang die voor meerdere diersoorten voeders produceert. (Om de afzet

te vergroten worden dan steeds verder van de productielocatie afnemers gezocht.)

Feed B.V. bevindt zich in dit segment. Dit verklaart mede de gunstige kostprijs van

Feed B.V. Op grond hiervan en tevens op grond van de bedreigingen die de veehoude-

rij boven het hoofd hangen, wil de directie van Feed B.V. de afzet op ongeveer

300.000 ton brengen. Dit is kostprijstechnisch het meest gunstig voor Feed B.V.
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7) (139,3 + 100,7 x 0,75) x € 41 = € 8,8 miljoen



[3] Gezien de inkrimpingen die in de veehouderij op stapel staan, voelt de directie van

Feed B.V. weinig voor specialisatie. Het is immers niet duidelijk hoe de inkrimping in

de veehouderij plaats zal gaan vinden en welke segmenten uiteindelijk in welke mate

worden getroffen. De pluimveemarkt is qua totale omvang waarschijnlijk het meest

stabiel de komende jaren, maar is aanzienlijk prijsgevoeliger dan de markt voor var-

kens- en rundveevoeders.

[4] De directie van Feed B.V. wil de productie van rundveevoeders niet verder uitbrei-

den. Dit heeft enerzijds te maken met mogelijke inkrimpingen in de toekomst (indien

de productsubsidie van melk wordt omgezet in inkomensondersteuning voor rund-

veehouders, waarbij de bedrijven met een hoge productiviteit [Nederlandse bedrij-

ven] het meest worden getroffen) en anderzijds met het feit dat Feed B.V. het prak-

tisch moeilijk acht te specialiseren in rundveevoeders. De kansen om rundveevoe-

derafzet in de regio aan te kopen acht het management van Feed B.V. gering.

Mede op grond van de uitkomsten van de financiële analyse spreekt de directie zich uit

voor optie 3, De overname van een mengvoederbedrijf, hoewel optie 2, Het samenwerken met

slachterijen, daarmee niet van de baan is. De directie kent hier echter een lagere prioriteit

aan toe omdat zij het van groter strategisch belang acht te kunnen produceren tegen een

zo laag mogelijk kostprijs in de nabije toekomst dan de keten verder te beheersen door

middel van samenwerking met een slachterij. De distinctive competences die Feed B.V.

bij de beschrijving van haar business mission heeft aangegeven, worden niet uitgebuit

door de keuze van overname van een slachterij.

Specialisatie in het segment pluimveevoeders wordt door het management van Feed B.V.

afgewezen. Deze optie lijkt aantrekkelijk omdat:

1 de distinctive competences van Feed B.V. hiermee kunnen worden uitgebuit;

2 deze optie in elk van de scenario’s aantrekkelijk blijkt te zijn.

Het management van Feed B.V. vindt deze optie echter te risicovol. In het verleden is

reeds meerdere malen gebleken dat andere aanbieders prijzenslagen voeren in het pluim-

veevoedersegment. Dit komt met name voor indien geïntegreerde bedrijven kampen met

onderbezetting in hun slachterij. In dat geval worden aan pluimveehouders tegen afbraak-

prijzen voeders geleverd, onder voorwaarde dat de slacht van de dieren in de betreffende

slachterij plaatsvindt. Deze prijzenslagen zijn in de pluimveesector mogelijk omdat:

1 Pluimveevoeders slechts een klein gedeelte van de afzet van de geïntegreerde bedrij-

ven uitmaken en verliezen hierop eenvoudig kunnen worden gecompenseerd met

winsten die op de overige diergroepen worden gemaakt.

2 Een slachtkuiken slechts kort (6 tot 9 weken) op het boerenbedrijf aanwezig is. Deze

periode wordt een ronde genoemd. Dit heeft twee gevolgen:

a Omdat rondes kort zijn kan de ondernemer snel zien wat het resultaat op een

ronde is geweest. Dit maakt het pluimveesegment prijselastisch.

b Over het algemeen wordt niet tijdens de opfok van een dier van leverancier gewis-

seld, omdat dit problemen met de voeropname met zich mee kan brengen. Omdat
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rondes in de slachtkuikensector kort zijn, zijn de afnemer voedingstechnisch

gezien nauwelijks beperkingen opgelegd om binnen korte tijd van voerleveran-

cier te wisselen.

Prijzenslagen in de pluimveesector zijn op bepaalde momenten zo fel, dat uitsluitend

tegen grote verliezen kan worden geleverd. Indien Feed B.V. zich specialiseert in pluim-

vee, geeft zij daarmee haar concurrenten een troef in handen om Feed B.V. als concurrent

uit te schakelen. Indien naast pluimveevoeders ook andere afzet wordt geproduceerd

hebben concurrenten deze troef niet. In dat geval kunnen verliezen worden opgevangen

door de resultaten op andere producten.

Het bovenstaande is specifiek voor de slachtkuikensector. Andere segmenten kennen

dergelijke prijzenslagen niet. Dit komt door:

1 De specifieke kenmerken van het slachtproces van braadkuikens. Bij varkensslachte-

rijen behoeft de aanlevering van slachtrijpe dieren minder strak te worden gepland.

2 De langere rondes in andere sectoren, waardoor wisselen van leverancier minder snel

mogelijk is en de prijsgevoeligheid van de voeders geringer is.

3 Het grotere belang van varkens- en rundveevoeders in de afzet en het resultaat van de

grote bedrijven. Hierdoor zou het (grote) bedrijf dat een prijzenslag in één van deze

sectoren ontketent, zichzelf eveneens zwaar treffen.

6.7 Stap 6: Planning
In deze fase worden de strategische keuze en het opgestelde strategisch plan vertaald in doelstel-

lingen, deelplannen en verbeterpunten. Daarnaast dient aandacht te worden besteed aan de

aanpak van de tijdens de diagnose geconstateerde verbeterpunten die niet direct samenhangen

met de te volgen strategie.

[1] Doelstellingen

De tijdens stap 3 geformuleerde doelstellingen blijven grotendeels intact. De persoon-

lijke doelen van de directeur/eigenaar (zelfstandig ondernemerschap, behoud van

zeggenschap en creëren van een goed inkomen zowel tijdens de periode waarin actief

leiding wordt gegeven als na eventuele terugtrekking uit het bedrijf) veranderen niet

door de strategische keuze. De bedrijfsmatige doelstelling van continuïteit blijkt ook

na toepassing van de risicoanalyse op de strategische keuze houdbaar.

Om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de continuïteitseis is het op de

lange termijn niet uitgesloten dat de strategische optie om binnen het bestaande

assortiment te specialiseren, dient te worden herbeschouwd. Dit zal met name het

geval zijn wanneer de concentratie binnen de mengvoederaanbieders zich nog sterker

doorzet dan tot nu toe is aangenomen en/of wanneer prijsconcurrentie als gevolg van

externe ontwikkelingen hevig toeneemt. De rentabiliteitseis op het eigen vermogen

blijft 15%. Als doelstelling voor de terugverdientijd van de voorgenomen investering in

overname van een concurrerend mengvoederbedrijf wordt een termijn van twee jaar
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vastgesteld. Op middellange termijn (5 jaar) dient de overcapaciteit tot nihil terugge-

bracht te zijn.

[2] Strategische deelplannen

Bij het opstellen van de strategische deelplannen wordt in principe een plan opgesteld per

ondernemingsgebied. Op deze wijze worden bijvoorbeeld het productieplan en het verkoop-

plan verkregen. Omdat deze deelplannen voor Feed B.V. niet wezenlijk afwijken van die

van voorgaande jaren, worden deze hier niet afzonderlijk besproken.

Voor de wijze waarop een overnamekandidaat dient te worden gevonden, wordt een

plan opgesteld. De potentiële overnamekandidaat dient zijn afnemers ongeveer in

hetzelfde afzetgebied te hebben als Feed B.V. De overnamekandidaat dient over een

afzet tussen de 50.000 en 100.000 ton te beschikken. De overname zal zoveel moge-

lijk met eigen vermogen worden gefinancierd. Een eerste vereiste voor het terugdrin-

gen van overcapaciteit is het vasthouden van de bestaande afnemers. Afnemers wisse-

len niet snel van leverancier. Imago speelt een belangrijke rol bij de keuze voor een

mengvoederfabrikant. Besloten wordt daarom een pakket van imagoversterkende

maatregelen te bedenken, waaronder een bedrijfsbrochure, het organiseren van lezin-

gen op het bedrijf voor afnemers e.d. Tevens wordt besloten een pakket van maatrege-

len door een hiervoor in te stellen commissie te laten opstellen. Het management

van Feed B.V. beoordeelt de vaktechnische en bedrijfseconomische kennis van het

verkooppersoneel als ‘gemiddeld’. Omdat uit de afnemersenquête is gebleken dat

afnemers grote waarde hechten aan vaktechnische en bedrijfseconomische kennis

van voorlichters, wordt besloten tot aanvullende scholing van het verkoopteam.

Het voortbestaan van afnemers staat echter ook onder druk van de externe ontwikke-

lingen. Feed B.V. zal daarom, naast het gebruikelijke advies, daar waar mogelijk is

hulp bieden aan afnemers bij het maken van strategische keuzen. Hierdoor kan

bestaande afzet worden behouden. Wellicht zal door deze strategie ook additionele

afzet kunnen worden verkregen. Na overname van een mengvoederfabrikant zal

ervoor worden gekozen om op één productielocatie één soort voer te produceren. Dit

leidt ertoe dat soorten die in kleine hoeveelheden worden afgezet, dienen te worden

afgestoten, of dat de productie ervan dient te worden uitbesteed bij andere mengvoe-

derfabrikanten.

Er wordt een lijst opgesteld van mogelijke mengvoederbedrijven welke voor overname

in aanmerking komen. De lijst van potentiële overnamekandidaten wordt op basis

van de eisen die gesteld zijn in het strategisch deelplan, geordend op aantrekkelijkheid

voor overname. Daarnaast wordt de overnamebereidheid van de kandidaten inge-

schat. De kennis van de leden van het managementteam ten aanzien van de houding

van de concurrenten speelt daarbij een belangrijke rol. Het managementteam is in

bepaalde gevallen op de hoogte van continuïteits- en opvolgingsproblematiek bij con-

currenten. Veel van de hier bedoelde kennis is echter gebaseerd op informele informa-
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tie en is soms subjectief van aard. Daarnaast worden de bank, de brancheorganisatie

en de accountant benaderd en op de hoogte gesteld van de wens tot overname door

Feed B.V. Besloten wordt uit de lijst van kandidaten de meest kansrijke met de nodige

voorzichtigheid te benaderden. Het kennisnemen van overnamegesprekken door

andere mengvoederbedrijven die zich op het overnamepad bevinden, zou als gevolg

kunnen hebben dat de eventuele overnameprijs onnodig wordt opgedreven. Voor het

geval de overname van de eerste kandidaat onverhoopt mocht mislukken, wordt een

‘second’ en ‘third best’ kandidaat geselecteerd. Het tegelijkertijd benaderen van twee

overnamekandidaten wordt niet wenselijk geacht, enerzijds omdat dit een slechte

indruk zou kunnen achterlaten bij de overnamekandidaten en anderzijds omdat Feed

B.V. denkt zich beter te kunnen voorbereiden op een bepaalde overname als de aan-

dacht niet hoeft te worden verdeeld over twee bedrijven.

[3] Verbeterpunten

Uit de diagnose is gebleken dat de verkoopprijzen van Feed B.V. structureel te laag

zijn vastgesteld. Dit is, afgezien van de kosten van overcapaciteit, de belangrijkste

reden dat het rendement te laag is. Vergelijking met andere bedrijven laat zien dat de

door Feed B.V. geleverde kwaliteit van de producten het rechtvaardigen om de ver-

koopprijs geleidelijk te verhogen met € 1,14 per ton. Voorwaarde is wel dat Feed B.V.

de prijsstijging geleidelijk invoert. Een verdere uitwerking van de verbeterpunten is

opgenomen in het actieplan (paragraaf 6.8.3).

Bij de prijsverhoging dient de volgende opmerking te worden gemaakt:

Op basis van de kostprijsanalyse lijkt het voor de hand te liggen, de prijsverhoging van

gemiddeld € 1,14 per ton gediffentieerd door te voeren. Hiermee wordt bedoeld dat zij

producten waarop verlies wordt geleden een sterkere prijsverhoging wordt doorge-

voerd dan bij winstgevende producten. Gezien het feit dat Feed B.V. een prijsvolger is,

is dat echter niet mogelijk. Prijsverhogingen zijn uitsluitend mogelijk indien is geble-

ken dat een bepaalde verkoopprijs ten opzichte van die van de prijszetter te laag is. Met

andere woorden, de verkoopprijzen van Feed B.V. worden bepaald door de prijszetters

in de markt, en niet door de kostprijs van Feed B.V.

6.8 Stap 7: Meerjarenbegroting
Van de in stap 6 gemaakte strategische keuze wordt een kwantitatieve vertaling gemaakt in de

vorm van een meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting dient als normstelling voor het beoogde

resultaat, is een controlemiddel van gemaakte afspraken (bijvoorbeeld per ondernemingsgebied)

en geeft inzicht in de financiële consequenties van gevoerd beleid. Het opstellen van een meerja-

renbegroting is primair een taak voor de directie. Zo nodig is de adviseur hierbij behulpzaam.

Ook in het geval dat de directie het opstellen van de meerjarenbegroting volledig uitbesteedt aan

de adviseur, dient deze er zich van te vergewissen dat de uitgangspunten waarop de meerjarenbe-

groting is gebaseerd, worden gedragen door de directie. In het geval van Feed B.V. worden de uit-

gangspunten voor de meerjarenbegroting gezamenlijk geformuleerd door het managementteam
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en de adviseur. Het hoofd administratie werkt de meerjarenbegroting uit. Na het opstellen ervan

wordt deze voorgelegd aan het managementteam en de adviseur. Na het verwerken van eventuele

wijzigingen wordt de meerjarenbegroting vastgesteld.

Om te kunnen komen tot een meerjarenbegroting, dienen eerst de uitgangspunten te worden

bepaald, alsmede de prestatiemaatstaven die worden opgenomen in de meerjarenbegroting. In

subparagraaf 6.4.1.6 is de vertaling van KSF’en naar meetbare indicatoren aan de orde geko-

men. Een aantal van deze indicatoren wordt in de meerjarenbegroting verwerkt. Er zijn echter

ook indicatoren die niet in de meerjarenbegroting worden verwerkt. Een voorbeeld hiervan is de

frequentie waarmee technische kengetallen aan de afnemers worden verstrekt. De afspraken die

hieromtrent worden gemaakt, worden vastgelegd in het actieplan, en de naleving ervan wordt

vastgelegd in de rapportage van de verkoopafdeling.

Op basis van de meerjarenbegroting wordt jaarbegroting voor het eerstvolgende jaar samenge-

steld. De jaarbegroting dienen te worden afgezet tegen de gerealiseerde resultaten. Belangrijke ver-

schillen, met name die van KSF’en en DCF’en, dienen te worden verklaard. De meerjarenbegro-

ting dient als uitgangspunt voor het in stap 8 op te stellen jaarplan.

6.8.1 De indeling van de meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting wordt opgesteld voor een tijdsspanne van vijf jaar. De meerjaren-

begroting bevat de volgende onderdelen:

1 de personeelsbegroting;

2 de investeringsbegroting;

3 de financieringsbegroting;

4 de exploitatiebegroting;

5 de staat van herkomst en besteding van middelen;

6 geprognosticeerde balansen;

7 niet-financiële indicatoren.

De genoemde punten hebben enerzijds een nauwe relatie met de huidige situatie waarin

de onderneming zich bevindt, en anderzijds met de voorgenomen strategie van de onder-

neming.

In de meerjarenbegroting wordt onder andere rekening gehouden met de volgende punten:

[1] Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de geur- en geluidseisen die de

gemeente aan de onderneming stelt, zijn aanvullende investeringen noodzakelijk.

De hoogte hiervan bedraagt € 159.091. De investeringen dienen in de komende twee

jaren plaats te vinden.

[2] In de meerjarenbegroting zal ervan worden uitgegaan dat de overname van een meng-

voederfabriek binnen een jaar zal plaatsvinden. De aankoopprijs kan worden betaald

uit de cashflow.
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[3] De wettelijke verplichting ontstaat om de voeders voor de diverse diergroepen geheel

gescheiden van elkaar te produceren. Hiervoor zijn additionele investeringen noodza-

kelijk in maal-menglijnen en silo’s. De kosten hiervan bedragen € 0,45 miljoen.

[4] De overname van afzet brengt de wettelijke verplichting tot het overnemen van perso-

neel met zich mee. Hiermee wordt in de personeelsbegroting en in de kostenbegro-

ting rekening gehouden.

[5] Nadat de verwachte aflossingen en investeringen alsmede de verwachte resultaten

van de onderneming in de meerjarenbegroting zijn verwerkt, kan worden vastgesteld

wat de vermogensbehoefte van Feed B.V. in de komende vijf jaren zal zijn. Deze

behoefte en de middelen waarmee aan deze behoefte wordt voldaan, worden vastge-

legd in de financieringsbegroting.

De onderdelen 1 tot en met 6 van de meerjarenbegroting worden doorgaans reeds opge-

nomen. Daarom worden deze onderdelen hier niet verder uitgewerkt. In het kader van het

MKS wordt aan de bestaande begroting onderdeel 7 toegevoegd. Dit onderdeel bevat de

volgende indicatoren, die op basis van de uitgevoerde diagnose zijn geselecteerd:

Klanten

• Aantal klanten per diersoort

• Gemiddelde afzet per klant

• Klantmutaties en de daarmee gemoeide afzet

Marge

• Begrote marge per ton, uitgesplitst naar diersoort

• Te verstrekken kortingen, uitgesplitst naar soort:

– jaarbonussen;

– bulkkortingen;

– leveringsvrijheidkortingen;

– betalingskortingen.

Voorlichters

• Aantal voorlichters per diersoort. Dit hangt samen met het serviceniveau dat men

wenst te leveren (onder andere: bezoekfrequentie). Het aantal voorlichters heeft tevens

een relatie met de verwachte omzetgroei en de personeelskosten

Productie

• aantal te produceren tonnen per diersoort;

• aantal batches dat hiervoor is benodigd (relatie met de breedte van het assortiment en

de gemiddelde klantgrootte);

• personeelsbezetting van de productieafdeling (aantal uren en aantal overuren);

• machinebezetting van de productieafdeling (aantal begrote tonnen versus maximaal

mogelijke aantal tonnen);
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– productiviteit: gemiddeld aantal tonnen per productie-uur;

– onderhoudsuren.

Transport

• aantal te vervoeren tonnen per diersoort;

• aantal af te leggen tonkilometers per diersoort (op basis van de afstand tot afnemers en

de begrote jaarafname);

• gemiddelde beladingsgraad;

• personeelsbezetting van de transportafdeling. (Aantal uren en aantal overuren.) Deze

hangt nauw samen met het te rijden aantal tonkilometers en de gemiddelde bezet-

tingsgraad;

• wagenbezetting van de transportafdeling (aantal begrote tonnen versus maximaal

mogelijke aantal te vervoeren tonnen);

• productiviteit: gemiddeld aantal tonnen per transportuur;

• kostenspecificatie van de vervoermiddelen: onderhoud, banden, smeermiddelen etc.

Met betrekkingen tot de optimalisatie van het gebruik van de activa worden de volgende

maatstaven opgenomen:

• bezettingsresultaten van de afdelingen transport en productie;

• omloopsnelheid van de vlottende activa, waarbij de omloopsnelheden van de voorra-

den en de debiteuren apart worden vermeld;

• omloopsnelheid van de vlottende passiva, waarbij de omloopsnelheid van de credi-

teuren apart wordt vermeld.

De niet vermelde kosten afdelingen worden als vast gezien. Hiervoor wordt in het kader

van de meerjarenbegroting uitsluitend een kostenspecificatie opgesteld. In de meerja-

renbegroting worden voor de bovenstaande indicatoren normen opgenomen voor een

periode van vijf jaar. De meerjarenbegroting is in principe onderverdeeld in jaren, maar

kan ook zijn onderverdeeld in andere (kortere) perioden, zoals kwartalen of maanden.

De gestelde normen kunnen uiteraard van periode tot periode verschillend zijn.

6.8.2 De uitwerking van enkele indicatoren
Op de meerjarenbegroting worden zowel financiële als niet-financiele indicatoren opge-

nomen. De niet-financiële indicatoren hebben meestal betrekking op KSF’en of op

DCF’en. Bij wijze van voorbeeld worden de volgende indicatoren die op de meerjarenbe-

groting worden opgenomen, verder uitgewerkt:

1 Als niet-financiële indicator die betrekking heeft op de KSF ‘betrokkenheid’: de gemid-

delde bezoekfrequentie van verkooppersoneel;

2 Als niet-financiële indicator die betrekking heeft op de DCF ‘lage kostprijs’: de gemid-

delde batchgrootte;

3 Als financiële indicator: de brutowinstmarge.
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[1] De betrokkenheid van verkooppersoneel

Uit de afnemersenquête is naar voren gekomen dat betrokkenheid van de mengvoe-

derfabrikant als belangrijk wordt ervaren. Deze betrokkenheid vertaalt zich in:

1 de frequentie waarmee afnemers worden bezocht;

2 de inhoud van het verkoopgesprek.

Bij het komen tot een norm voor de bezoekfrequentie is de verkoopafdeling geraad-

pleegd. Zij geeft aan dat de optimale bezoekfrequentie afhankelijk is van de volgende

factoren:

1 Het diersoort of diersoorten waarover een afnemer beschikt. Bij rundvee kan wor-

den volstaan met een aanzienlijk lagere bezoekfrequentie dan bij pluimvee. De

aard van het productieproces is hiervan de voornaamste oorzaak.

2 De wensen van de individuele afnemer.

Na overleg met het management wordt besloten ook de jaarlijkse afnamehoeveelheid

in te brengen als factor die de bezoekfrequentie bepaalt. Hiertoe wordt een staffel

opgesteld van afnemers en jaarafname. De cliënten worden daarbij ingedeeld in klein,

middelgroot en groot. Deze categorieën kennen per diergroep andere grenswaarden.

Vervolgens wordt per diergroep per bedrijfsgrootte een norm aangelegd voor de

gemiddelde bezoekfrequentie. Op basis hiervan kan worden bepaald hoeveel bezoe-

ken per jaar dienen te worden afgelegd op basis van het huidige afnemersbestand. Het

aantal bezoeken kan tevens worden uitgedrukt in bezoeken per ton. Dit laatste kenge-

tal kan wekelijks worden gevolgd door middel van het resultatenvolgsysteem.

Uiteraard bestaat er een verband tussen de niet-financiële indicator ‘betrokkenheid’ en

de financiële indicator ‘verkoopkosten per ton’. Om dit verband te kunnen leggen,

moet men behalve over de bovengenoemde gegevens met betrekking tot de bezoekfre-

quentie noodzakelijk beschikken over gegevens met betrekking tot:

1 de gemiddelde reistijd per klant;

2 de gemiddelde bezoeksduur;

3 de gemiddelde voorbereidingstijd per klant.

Op dit moment bestaat geen inzicht in de gemiddelde reistijd die per klant wordt

besteed. Op basis van het aantal kilometers dat de verkoopafdeling jaarlijks voor klan-

ten rijdt, kan hiervoor een schatting worden gemaakt. Om de gemiddelde reistijd te

bekorten, wil de directie van Feed B.V. dat de verkoopafdeling de afnemers hergroe-

peert over de voorlichters, zodat afnemers die zich in elkaars nabijheid bevinden,

door dezelfde voorlichter kunnen worden bezocht. Deze herschikking geldt per dier-

groep. In onderling overleg met de verkoopafdeling wordt als doelstelling opgeno-

men om op deze wijze 15% op de reistijd te bezuinigen.

Voor de gemiddelde bezoeksduur per klant legt men een norm aan van 2 uur. Het

hoofd verkoop zal een agenda opstellen met onderwerpen die de voorlichter bij een
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afnemer moet bespreken. Deze agenda is in principe vast. Op deze wijze wil men

uniformiteit in de dienstverlening bereiken en bovendien de kwaliteit van de verkoop-

gesprekken waarborgen.

De gemiddelde voorbereidingstijd per klant bedraagt circa een half uur. Het verkoop-

personeel heeft hier nauwkeurig inzicht in, omdat het hiervoor bewust tijd reserveert.

Op basis van de gegevens met betrekking tot de bezoekfrequentie, de reistijd, de

bezoeksduur en de voorbereidingstijd kunnen normen worden opgesteld voor het

aantal voorlichters die bij een bepaalde afzet noodzakelijk zijn. Dit aantal vermenigvul-

digd met het gemiddelde jaarsalaris van de voorlichters leidt tot de totale kosten van

verkooppersoneel. Aangezien tevens overige verkoopkosten en de begrote afzet

bekend zijn, kan Feed B.V. eenvoudig de begrote verkoopkosten per ton bepalen.

De norm die aldus wordt berekend, bedraagt 80% van de huidige verkoopkosten per

ton. Het management van Feed B.V. stelt zich tot doel de verkoopkosten in 4 jaren tot

deze 80% terug te brengen. Dit wil zij doen door bij de aankoop van additionele afzet

geen extra verkooppersoneel in dienst te nemen. De bovenstaande maatregel wordt

verwerkt in de meerjarenbegroting.

In de jaarbegroting worden de verkoopkosten bepaald op basis van het aantal perso-

neelsleden dat op dat moment op de verkoopafdeling werkzaam is, met de actuele

salarissen.

[2] De gemiddelde batchgrootte

Als onderscheidende sterkte van Feed B.V. is aangegeven de gunstige gemiddelde

kostprijs per geproduceerde ton voeders. Belangrijk onderdeel van deze kosten zijn de

productiekosten per ton (30% van de totale kosten). Er bestaat een directe relatie tus-

sen de productiekosten per ton en de productiviteit van de fabriek (gemeten in gepro-

duceerde tonnen per productie-uur). De productiviteit van de fabriek heeft op haar

beurt een relatie met de gemiddelde batchgrootte: des te hoger de bachtgrootte, des te

productiever de fabriek. De gemiddelde batchgrootte is afhankelijk van het te produce-

ren assortiment en tevens van de kwaliteit van de productieplanning. De gemiddelde

batchgrootte wordt automatisch door de productiecomputer bepaald en is daarom

eenvoudig meetbaar. Deze wordt behalve in de meerjarenbegroting tevens opgeno-

men in de jaarbegroting.

In 1996 bedroeg de productie 240.348 ton. Deze productie was verdeeld over 21.270

batches. De gemiddelde batchgrootte bedroeg in dat jaar derhalve 11.300 ton. De batch-

grootte die kan worden gerealiseerd is afhankelijk van:

1 het aantal diersoorten waarvoor voeders worden geproduceerd (assortiment);

2 het aantal productvarianten dat voor een bepaalde diersoort leverbaar is (product-

differentiatie);

3 de voederproductie op jaarbasis voor een bepaalde diergroep.
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Bij het normeren van de gemiddelde batchgrootte dient te worden bepaald of er zich

in de komende vijf jaren ten aanzien van de bovengenoemde drie punten veranderin-

gen voor zullen doen. Dit is het geval indien Feed B.V. overgaat tot de aankoop van

additionele afzet.

De verwachting bestaat, dat de extra productie van 50.000 ton varkensvoeders in de

eigen fabriek niet tot extra batches zal leiden, mits het aantal productvarianten niet

toeneemt. In dat geval kan de 50.000 ton extra productie worden opgevangen door het

verlengen van de bestaande batch. De gemiddelde batchgrootte zal hierdoor toene-

men, en wel tot:

(240.248 + 50.000) / 21.270 = 13.645 ton.

In de begroting wordt daarom in het eerste jaar uitgegaan van een gemiddelde batch-

grootte van 11.300 ton en in de jaren daarna, nadat de aankoop van additionele var-

kensvoederafzet een feit is, van een gemiddelde bachtgrootte van 13.645 ton.

In het jaarplan wordt uitgegaan van een gemiddelde chargegrootte van 11.300 ton.

Wanneer de productie wordt uitgebreid, wordt het jaarplan op dat moment daarop

aangepast. Wekelijks wordt gevolgd of de gemiddelde batchgrootte ook daadwerkelijk

wordt behaald. Hiertoe hoeft de productieafdeling uitsluitend elke week het aantal

geproduceerde batches door te geven. Uit de verkoopadminstratie blijkt het aantal

geproduceerde en verkochte tonnen van een bepaalde week. Uit deze gegevens kan de

gemiddelde batchgrootte van de betreffende week worden berekend en kan er een

cumulatieve berekening worden gemaakt. (De volledige verkoopadministratie maakt

overigens geen onderdeel uit van het MKS).

[3] De brutowinstmarge

De brutowinst die door Feed B.V. wordt behaald heeft een relatie met diverse financiële

en niet-financiële indicatoren. De brutowinst wordt bepaald door de in- en verkoop-

waarde van de afzet. Onder inkoopwaarde wordt in dit geval verstaan: het verbruik van

grondstoffen op fifo basis, vermeerderd met de kosten van ingaande logistiek. Een

aantal grondstoffen wordt franco afgeleverd. Kosten van transporteurs van grondstoffen

dienen bij de grondstofkosten te worden opgeteld. Hetzelfde geldt indien de ingaande

logistiek met eigen transportmiddelen plaatsvindt. Hiervoor geldt een standaardbe-

drag van € 3,41 per ton. De kosten van het transport van grondstof met eigen middelen

is aanzienlijk goedkoper dan de kosten van uitgaand transport. De kosten van dit laatste

zijn berekend op € 8,10 per ton. De oorzaken hiervan zijn de kortere laad- en lostijden,

de hogere belading die op een grondstoffenwagen mogelijk is en de lagere aanschaf-

prijs van een grondstoffenwagen ten opzichte van een bulkwagen.

Onder verkoopwaarde wordt verstaan het totaal aan gefactureerde bedragen, inclu-

sief alle kortingen en toeslagen, doch exclusief betalingskorting. Dit betekent dat ook

bulktoeslagen en -kortingen in de brutowinst zijn verwerkt.
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De volgende factoren zijn van invloed op de brutowinst:

Verkoop

• het verkochte aantal tonnen;

• de standaardprijzen per productsoort;

• de aan individuele afnemers verstrekte kortingen;

• de samenstelling van de afzet: op producten worden verschillende brutowinsten gere-

aliseerd. (Zie hiervoor de kostprijsanalyse.)

• de afleveromstandigheden. (Indien een afnemer bijvoorbeeld slechts een halve wagen

voeders besteld, wordt bulktoeslag berekend. Deze bulktoeslag komt tot uitdrukking

in de brutowinst.)

Inkoop

• het ingekochte aantal tonnen;

• de gemiddelde inkoopprijs per ton. Hierbij spelen de behaalde inkoopresultaten op

termijnconctracten tevens een rol;

• het totaal van de kosten van ingaande logistiek.

Er bestaan onderlinge relaties tussen andere indicatoren en de financiële indicator ‘bruto-

winst’. Indien de onderneming zich in positieve zin kan onderscheiden op de KSF’en

die in paragraaf 6.4.1.6 zijn onderkend (bijvoorbeeld betrokkenheid, klachten, advise -

ring en service), zal dat de brutowinst in positieve zin beïnvloeden. Deze positieve beïn-

vloeding is het gevolg van een toenemende afzet in tonnen, en van een hogere standaard-

prijs die kan worden bedongen.

Een andere factor die de omvang van de totale brutowinst bepaalt, is de overname van

additionele afzet. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met de aankoop

van 100.000 ton additionele afzet binnen één jaar.

In de meerjarenbegroting wordt in het eerste jaar uitgegegaan van een brutowinst per ton van:

€ 32,17 + € 1,44 (prijsverhoging) = € 33,61

Na aankoop van 100.000 ton additionele afzet bedraagt de gemiddelde brutowinst:

([€ 32,17x240.348]+[€30,95x100.000])/(240.348+100.000)+€ 1,14=€ 32,95

Deze brutowinst per ton van € 32,95 is een gewogen gemiddelde van de brutowinst op de

bestaande afzet en de te realiseren brutowinst op de aan te kopen afzet. De gemiddelde bru-

towinst op de aan te kopen afzet is lager dan die op de bestaande afzet, omdat wordt uitge-

gaan van de aankoop van uitsluitend afzet van varkensvoeders. Het bedrag van € 30,95 is

een gewogen gemiddelde van de brutowinst op voeders voor respectievelijk biggen, vlees-

varkens en fokvarkens.
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6.9 Stap 8: Het jaarplan
Het jaarplan is een verdere detaillering van de meerjarenbegroting en is primair taakstellend van

aard. Het jaarplan bestaat uit twee onderdelen: het actieplan welke voornamelijk kwalitatief

van aard is en de jaarbegroting welke voornamelijk kwantitatief van aard is. Bij het opstellen van

het jaarplan dienen de uitgangspunten waarop de voorgaande stappen in het MKS zijn geba-

seerd, te worden herbeschouwd. Als gevolg van veranderde omstandigheden kan het nodig zijn de

uitgangspunten bij te stellen. In het eerste jaar dat het jaarplan wordt opgesteld, speelt de advi-

seur een actieve rol: hij leert de directie de techniek van het opstellen ervan en geeft aan welke

aspecten bij het opstellen van het jaarplan aan de orde komen. In de daaropvolgende jaren is het

opstellen van het jaarplan primair een taak van de directie. Doordat de uitgangspunten waarop

de strategie is gebaseerd, dienen te worden herbeschouwd door de directie ontstaat een vorm van

strategisch leren. De door de directie gewenste verscherping van het inzicht in de externe ontwik-

kelingen wordt hierdoor versterkt.

6.9.1 De jaarbegroting
In de meerjarenbegroting is een aantal financiële en niet-financiële indicatoren begroot

voor een periode van vijf jaren. Daarnaast bevat de meerjarenbegroting de geprognosti-

ceerde balansen, resultatenrekeningen, investeringen alsmede de personeelsbegroting

en de financieringsbegroting. In een periode van vijf jaren kunnen zich ten aanzien van

de uitgangpunten die golden voor de bovenstaande begrotingen, drastische wijzigingen

voordoen. We geven hiervan een voorbeeld. Bij het bepalen van de verwachte totale bruto-

winst, maakt het een groot verschil of Feed B.V. in staat is een bedrijf van 100.000 ton

over te nemen, of dat men later met een afzet van 80.000 ton genoegen moet nemen.

Ook maakt het een groot verschil of deze overname eerder of later plaatsvindt dan begroot

(de omzet van 100.000 ton varkensvoeders levert een gemiddelde brutowinst per maand

op van € 30,96 x (100.000/12) = € 258.000.

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting, is het daarom niet mogelijk om de exacte

waarde van elke variabele (waaronder de genoemde brutowinst) te bepalen. Daarom wordt

van de meerjarenbegroting de jaarbegroting afgeleid. Deze jaarbegroting heeft twee doelen:

1 ze vormt de taakstelling voor het actuele jaar;

2 de jaarbegroting is de basis voor stap 9 van het MKS: het resultatenvolgsysteem. De jaar-

begroting bevat een normering waartegen de gegevens over de werkelijkheid wekelijks

kunnen worden afgezet.

Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen dient de jaarbegroting voldoende nauw-

keurig te zijn. Onnauwkeurigheid zou leiden tot een onbetrouwbare weergave van de

wekelijkse resultaten, omdat de (vaste) kosten van de jaarbegroting voor het RVS als uit-

gangpunt gelden bij de bepaling van het resultaat. Daarnaast zou onnauwkeurigheid lei-

den tot niet reële normen voor de te behalen resultaten. De jaarbegroting wordt daarom

voortdurend aangepast indien de omstandigheden dat vereisen.
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In de standaardversie van het resultatenvolgsysteem voor productiebedrijven, zoals

beschreven in paragraaf 4.5, worden de volgende onderdelen opgenomen:

1 productieve aanwezigheidsuren;

2 kosten;

3 resultaat;

4 onderhanden werk;

5 omzet;

6 voorraad;

7 liquiditeit;

8 investeringen en aflossingen.

Daarnaast worden per bedrijf de specifieke KPI’s en DC’s in het RVS opgenomen.

De opstelling voor Feed B.V. wijkt echter substantieel af van het bovenstaande, omdat

het hier procesproductie betreft, en geen productie waarvan de productiewaarde gekop-

peld is aan de bestede machine-mensuren.

[1] Productieve aanwezigheidsuren

De rubriek ‘productieve aanwezigheidsuren’ geeft het aantal directe uren aan ten

opzichte van de norm van het directe personeel. Behalve de directe uren worden in

deze rubriek tevens de verlofdagen, het ziekteverzuim, de overuren en de indirecte

uren van het direct personeel weergegeven. Op basis van de gemiddelde jaarsalaris-

sen van het directe personeel en het gemiddelde aantal directe uren per jaar wor-

den de gemiddelde loonkosten per uur bepaald. Op basis van het gemiddelde uurta-

rief dat aan afnemers in rekening wordt gebracht, wordt de begrote omzet bepaald.

Op de weekstaat geeft deze rubriek de ondernemer informatie over afwijkingen van

het aantal directe uren in een bepaalde week ten opzichte van de norm, onderver-

deeld naar oorzaken.

Bij Feed B.V. bestaat er echter geen directe relatie tussen het aantal productieve uren

en de productie en/of omzet. Het management wil niet de productiviteit van het per-

soneel vaststellen, maar die van de fabriek. Om deze te kunnen vaststellen worden de

volgende gegevens begroot:

1 het aantal uren dat de fabriek in bedrijf is;

2 het gemiddeld aantal batches dat de fabriek per uur produceert alsmede de gemid-

delde omvang van een batch.

Het begrote aantal uren dat de transportafdeling rijdt, wordt echter wel opgenomen in

de jaarbegroting.

[2] Kosten

Bij de begroting van de kosten wordt eveneens afgeweken van de standaard jaarbegro-

ting. Onderscheid dient te worden gemaakt tussen variabele en vaste kosten. De vaste

kosten worden in het resultatenvolgsysteem toegerekend aan het aantal dagen dat een
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bedrijf is geopend. De (standaard) variabele kosten worden toegerekend aan het ton-

nage dat in een bepaalde week is geproduceerd.

[3] Resultaat

Het begrote resultaat wordt verkregen door de begrote marge (brutomarge per ton x aan-

tal tonnen) te verminderen met de begrote kosten. Dit wordt tevens per ton uitgedrukt.

[4] Onderhanden werk

Het begroten van het onderhanden werk voegt in de mengvoederindustrie geen

waarde toe. Charges worden binnen een uur afgerond. Het produceren van een

bepaalde batch (een bepaalde serie van charges) duurt maximaal enkele uren. De pro-

ductie wordt aan het einde van een dag pas afgesloten nadat batches volledig zijn

afgerond. Onderhanden werk wordt bij Feed B.V. daarom niet in het RVS opgeno-

men.

[5] Omzetberekening

De omzetberekening geeft normaliter aan wat de verkoopwaarde van de gereedgeko-

men productie is. De omzet wordt gevonden door de omzet per uur te vermenigvuldi-

gen met het aantal directe uren. Wordt deze verminderd met het (gemiddelde) mate-

riaalinhoudpercentage, dan blijft de toegevoegde waarde over.

De omzet bij Feed B.V. is moeilijk nauwkeurig te begroten. Dit komt doordat de

grondstofprijzen (die aan de afnemers worden doorberekend) sterk fluctueren.

Daarom wordt bij Feed B.V. niet de omzet, maar de brutomarge per ton begroot. De

totale brutomarge die Feed B.V. kan realiseren is afhankelijk van:

1 De verkochte hoeveelheid voer.

2 De samenstelling van de afzet (op legpluimveevoer bijvoorbeeld wordt minder

marge behaald dan op rundveevoer).

3 De verkoopprijzen. Deze zijn gekoppeld aan de verkoopprijzen van de prijszetters

in het gebied waar Feed B.V. werkzaam is.

4 De hoeveelheid kortingen die worden verstrekt. Onder andere het bestelgedrag van

afnemers, het betaalgedrag en de afgenomen hoeveelheden spelen hierbij een rol.

Alle bovenstaande factoren worden begroot. Dit betekent dat latere afwijkingen van de

werkelijkheid naar de bovenstaande factoren dienen te worden geanalyseerd.

[6] Voorraad

Feed B.V. heeft een voorraad van circa 10 dagen. Het vaststellen van de werkelijke

voorraad gebeurt partieel roulerend: indien een silo leeg is, wordt de voorraad in de

administratie (indien noodzakelijk) gecorrigeerd.

[7] Liquiditeit

De rubriek liquiditeit geeft op de weekstaat de volgende balansposten weer: debiteu-

ren, crediteuren, en de bank- en girosaldi. Deze posten worden niet begroot.
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[8] Investeringen en aflossingen

De begrote investeringen en aflossingen worden uit de meerjarenbegroting overge-

nomen.

Naast de bovenstaande elementen van de jaarbegroting, wordt hieraan voor Feed B.V.

toegevoegd:

1 begrote productiviteit van de fabriek;

2 begrote productiviteit van de transportafdeling;

3 liquiditeitsbegroting per maand;

4 begrote aflossingen en investeringen (per maand);

5 het begrote aantal nieuwe klanten en de verwachte jaarafname van deze klanten.

(1. en 2. zijn de PI’s uit de meerjarenbegroting).

6.9.2 Uitwerking van enkele indicatoren
Bij het beschrijven van de meerjarenbegroting zijn drie indicatoren nader uitgewerkt, te

weten: de betrokkenheid van het verkooppersoneel, de gemiddelde batchgrootte en de bru-

towinstmarge. We werken deze ook voor de jaarbegroting nader uit. De betreffende uitwer-

king heeft betrekking op de jaarbegroting voor 1998. Bij de uitwerking is geen rekening

gehouden met de overname van de afzet van varkensvoeders van derden. Indien zo’n over-

name zich voordoet, zal op dat moment de jaarbegroting moeten worden aangepast.

[1] De gemiddelde bezoekfrequentie

De gemiddelde bezoekfrequentie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 1998

sterk afwijken van normaal. De meeste varkenshouders wensen zo weinig mogelijk

bezocht te worden, om de kans op besmetting met pest te minimaliseren. Ten gevolge

hiervan wordt de gemiddelde bezoekfrequentie in de varkenssector begroot op 1/3 van

normaal. Dit getal is gebaseerd op ervaringscijfers van 1997. De begrote verkoopkos-

ten blijven echter gelijk: het gehele verkooppersoneel blijft in (volledige) dienst, omdat

de recessie ten gevolge van de pest tijdelijk is. Met beparingen op reiskosten (brand-

stof) wordt geen rekening gehouden.

[2] De gemiddelde batchgrootte

Varkensvoeders worden in grote aantallen geproduceerd. De totale productie bedroeg

in 1996 100.700 ton, zijnde 42% van de totale productie. Het produceren in grote

aantallen leidt tot een gemiddeld hoge batchgrootte. Doordat de productie van var-

kensvoeders 20% lager is ten gevolge van de varkenspest, zal de in de meerjarenbegro-

ting opgenomen batchgrootte van 11.300 ton in het eerste kwartaal van 1998 niet kun-

nen worden gerealiseerd. Becijferingen van het hoofd productie hebben ertoe geleid

deze grootte voor het eerste kwartaal 1998 te begroten op 10.800 ton. Daarna wordt

uitgegaan van de in de meerjarenbegroting becijferde batchgrootte van 11.300 ton.

Na de overname van de afzet van derden zal opnieuw een norm voor de gemiddelde

batchgrootte worden becijferd.
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[3] De brutowinstmarge

Het opstellen van de jaarbegroting voor 1998 vindt ultimo 1997 plaats. Op dat moment

heerst in het zuiden van Nederland varkenspest. Ten gevolge van deze besmettelijke

varkensziekte bevinden zich op veel varkensbedrijven geen dieren. Op last van de over-

heid moeten deze bedrijven het mesten van varkens stilleggen totdat de varkenspest is

bestreden. Het is ultimo 1997 niet duidelijk wanneer dat het geval zal zijn.

Feed B.V. ondervindt ten gevolge van de varkenspest een afname in de afzet van circa

20%. De brutowinstmarge op voeders is ultimo 1997 echter uitzonderlijk hoog. Dit is

het gevolg van het feit dat de prijszetters in de mengvoederindustrie hoge prijzen

berekenen om hun onderbezettingsresultaten de compenseren. Gezien het feit dat het

aandeel varkensvoeders in de totale afzet van de prijszetters hoger is dan bij Feed

B.V. het geval is, worden deze harder door de gevolgen van de varkenspest getroffen

dan Feed B.V. Dit leidt ertoe, dat de hogere marge op de verkochte voeders het afzet-

verlies bij Feed B.V. meer dan compenseert. Bij het opstellen van de begroting wordt

daarom uitgegaan van de volgende veronderstellingen:

1 Het in het eerste kwartaal te realiseren brutowinstpercentage bedraagt 10% meer dan

normaal over de gehele afzet. Deze 10% komt bovenop de prijsverhoging van € 1,14 die

Feed B.V. in fasen door zal voeren.

2 De in het eerste kwartaal te realiseren afzet varkensvoeders ligt 20% lager dan de

gerealiseerde afzet van 1997.

Het management van Feed B.V. wil de begrote marge uitsluitend voor het eerste kwar-

taal aanpassen. Het gaat ervan uit dat de varkenspest daarna bestreden zal zijn, hoewel

gezien het grillige verloop ervan hierover niets met zekerheid kan worden gezegd.

Wat het overige betreft, worden alle uitgangspunten met betrekking tot de brutowinst-

marge overgenomen uit de meerjarenbegroting.

6.9.3 Het actieplan
In het actieplan worden de te verrichten acties per afdeling opgenomen. Het actieplan

dekt de 8 ondernemingsgebieden die bij stap 4, de diagnose, zijn doorgelicht. Uiteraard

worden in dit plan niet de dagelijkse werkzaamheden opgenomen. Wel worden alle ‘bij-

zondere’ acties opgenomen. We geven hiervan enkele voorbeelden:

1 deelname aan vakbeurzen;

2 het ontwikkelen en (laten) produceren van foldermateriaal;

3 groot onderhoud aan gebouwen en inventaris;

4 modernisering van hard- en software.

Per activiteit wordt opgenomen:

1 wanneer (een gedeelte van) de actie gereed dient te zijn;

2 door wie de actie dient te worden uitgevoerd;

3 wie eindverantwoordelijkheid draagt voor de actie;

4 welke middelen (tijd en geld) aan de actie worden toegewezen.
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In het kader van de eerdere stappen van het MKS worden aan deze ‘normale’ acties de vol-

gende elementen toegevoegd:

[1] Uit de afnemersenquête is gebleken dat afnemers grote waarde hechten aan vaktech-

nische en bedrijfseconomische kennis van voorlichters. Uit de sterkte/zwakte ana-

lyse van Feed B.V. is gebleken dat het management van Feed B.V. zich op dit punt

beoordeelt als ‘gemiddeld’. Besloten wordt daarom tot aanvullende scholing van het

verkoopteam.

[2] Uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek is gebleken dat inkomende vrachtwagens dik-

wijls onvoldoende beladen zijn. Feed B.V. gaat daarom een steekproefprocedure

opstellen met daaraangekoppeld maatregelen indien belading onvoldoende blijkt.

[3] Afnemers wisselen niet snel van leverancier en imago speelt een belangrijke rol bij de

keuze voor een mengvoederfabrikant. Besloten wordt daarom een pakket van imago-

versterkende maatregelen te bedenken, waaronder een bedrijfsbrochure, het organise-

ren van lezingen op het bedrijf voor afnemers e.d. Verder wordt besloten een pakket

van maatregelen door een hiervoor in te stellen commissie te laten opstellen.

[4] Op grond van de bevindingen uit de diagnose wordt besloten om in fasen een gemid-

delde prijsverhoging van € 1,14 per ton door te voeren. Omdat de relatieve prijzen van

alle voeders ongeveer gelijk worden geacht, wordt besloten deze prijsverhoging over

alle voeders door te voeren. Deze maatregel wordt opgenomen in het actieplan, stap 8

van het MKS.

[5] De verkoopafdeling zal door middel van een vragenlijst aan haar afnemers voor gaan

leggen om inzicht in de volgende factoren te verkrijgen:

1 Met welke regelmaat afnemers over de relevante kengetallen willen beschikken.

Op basis hiervan zal Feed B.V. beslissingen nemen voor de wijze waarop kengetal-

len worden verstrekt. Hierbij zal mogelijk ook van bedrijfsvergelijking gebruik

gaan worden gemaakt.

2 In hoeverre klanten voldoende advies wordt verstrekt over mestverwerking,

samenstelling van het voer, bouwvergunningen en ziekte en hygiëne.

3 Of er onder de afnemers belangstelling bestaat om advies afzonderlijk gefactu-

reerd te krijgen.

[6] Binnen de verkoopafdeling worden de volgende maatregelen doorgevoerd:

1 Voorlichters worden regionaal ingedeeld om hiermee te besparen op reistijd.

2 Elke afnemer wordt ter bepaling van de bezoekfrequentie in een staffel ingedeeld.

De voorgenomen frequentie waarmee elke klant wordt bezocht, wordt vastgelegd.

3 Tijdens elk bezoek aan afnemers zal een vaste agenda worden doorlopen. De tijd

die aan het doorlopen van deze agenda kan worden besteed, ligt vast (2 uur).
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Na drie maanden zal het effect van de bovengenoemde maatregelen worden geëvalueerd.

Deze evaluatie zal door de staf plaatsvinden, waar mogelijk op basis van cijfermateriaal.

6.10 Stap 9: Het resultatenvolgsysteem
Bij het opstellen van het jaarplan zijn de elementen van de meerjarenbegroting geoperationali-

seerd, gekwantificeerd en genormeerd. De functie van het resultatenvolgsysteem is het vaststellen

of de werkelijkheid voldoet aan de norm. Mede in overleg met de staf wordt vastgesteld welke

informatie wekelijks dient te worden gerapporteerd. Het RVS is in beginsel bedoeld om operatio-

nele informatie aan de ondernemer te verschaffen. Deze informatie kan echter bijdragen aan het

nemen van strategische beslissingen. Bijvoorbeeld het verband tussen assortiment en producti-

viteit van de fabriek wordt met het RVS wekelijks zichtbaar. Dit kan de ondernemer doen beslui-

ten tot assortimentsaanpassingen. Het RVS kan op deze wijze bijdragen aan het ‘strategisch

leren’ van de ondernemer. Het RVS kan deze functie vervullen omdat bij het opstellen van de

meerjarenbegroting een groot aantal verbanden tussen operationele en strategische variabelen

inzichtelijk is gemaakt. Door middel van het RVS worden deze verbanden wekelijks ‘ingekleurd’

met werkelijke cijfers over het eigen bedrijf.

De weekstaat wordt opgesteld door de afdeling financiële administratie.

Bij de opzet van het resultatenvolgsysteem geldt een aantal uitgangspunten. Voor Feed

B.V. zijn dat de volgende.

[1] Feed B.V. factureert leveranties aan afnemers dagelijks. De omzet per dag, en dus ook

per week, is daarmee bekend. (Verzamelde facturen komen eveneens voor. Het geauto-

matiseerd systeem biedt de mogelijkheid om onafhankelijk hiervan de gerealiseerde

dagomzet te berekenen.)

[2] De omloopsnelheid van de voorraad bij Feed B.V. is hoog. De (fysieke) voorraad van

Feed B.V. is relatief constant. Bij het opstellen van de weekstaat voor Feed B.V. wordt

uitgegaan van een constante voorraad.

[3] Het geautomatiseerd systeem van Feed B.V. berekent de kostprijs van leveringen

tegen dagprijzen. Doordat Feed B.V. slechts een zeer klein gedeelte van de grondstof-

fen loco inkoopt en het merendeel op de termijnmarkt, ontstaat behalve een verkoop-

resultaat tevens een inkoopresultaat. Feed B.V. wil inzicht in haar resultaat met en

zonder inkoopresultaat.

[4] Overuren bij Feed B.V. komen voornamelijk voor bij de productieafdeling en bij de

transportafdeling. Van deze twee afdelingen wil de directie van Feed B.V. daarom

wekelijks inzicht in het aantal overuren, en in het aantal tonnen dat per direct uur is

geproduceerd/getransporteerd.
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De weekstaat bevat de volgende gegevens (deze gegevens vormen tevens een onderdeel

van het jaarplan):

1 gerealiseerde omzet;

2 begrote en gerealiseerde brutomarge inclusief inkoopresultaten;

3 kosten, gesplitst naar vast en variabel;

4 het gerealiseerde resultaat, werkelijk en begroot;

5 productiviteit van de fabriek, werkelijk en begroot;

6 productiviteit van de transportafdeling, werkelijk en begroot;

7 een overzicht van de liquiditeiten;

8 een overzicht van de aflossingen en investeringen, werkelijk en begroot;

9 het aantal nieuwe klanten en de verwachte jaarafname van deze klanten;

10 het aantal klanten dat naar een andere leverancier is overgestapt en de gemiddelde

jaarafzet van deze klanten;

11 het aantal foutieve leveringen;

12 het aantal binnengekomen klachten.

We bespreken deze achtereenvolgens.

[1] De gerealiseerde omzet

De gerealiseerde omzet kan eenvoudig worden afgeleid uit de financiële administratie.

Deze is in de administratie gesplitst naar diersoort. De gerealiseerde omzet in de

mengvoederindustrie is weinigzeggend, omdat de inkoopwaarde van de grondstof-

fen van moment tot moment sterk kunnen variëren. Deze inkoopwaarde wordt aan

afnemers doorberekend. Het volgende punt van de weekstaat, de gerealiseerde bruto-

winstmarge, is daarom belangrijker.

[2] De brutowinstmarge

De kostprijs van grondstoffen tegen dagprijzen kan door het geautomatiseerd sys-

teem van Feed B.V. worden gegenereerd. Deze worden in mindering gebracht op de

netto-omzetten, die eveneens door het systeem kunnen worden gegenereerd. Door uit

te gaan van de netto-omzetten, zijn de diverse kortingen die de brutowinst beïnvloe-

den, reeds in de brutomarge verwerkt. Hierop bestaat één uitzondering: de jaarafna-

mekorting. Dit betreft een (gestaffelde) korting die wordt verstrekt indien een afnemer

een bepaalde jaarafname realiseert. Besloten wordt hiermee in de wekelijkse rappor-

tage geen rekening te houden. Het is bij de directie globaal bekend welke jaarafname-

korting zij zal gaan verstrekken. Ter controle hierop worden per kwartaal berekenin-

gen uitgevoerd op basis van de gecumuleerde afzet per afnemer tot en met het betref-

fende kwartaal. Door deze afzet te extrapoleren ontstaat inzicht in de verwachte jaaraf-

name en de daarbij behorende korting.

De gerealiseerde inkoopresultaten worden als volgt (globaal) vastgesteld. Van de ontvan-

gen grondstoffen wordt de inkoopwaarde tegen betaalde inkoopprijs vastgesteld.

Aangezien een constante grondstofvoorraad wordt verondersteld, wordt deze waarde

252 hoofdstuk  6



gelijk gesteld aan het verbruik tegen betaalde inkoopprijzen. Door het grondstofver-

bruik tegen dagprijzen te verminderen met de inkopen tegen dagprijzen, ontstaat een

indicatie van het gerealiseerde inkoopresultaat. Dit gerealiseerde inkoopresultaat wordt

bij de resultaatbepaling niet meegenomen, maar apart op de weekstaat vermeld.

[3] Vaste en variabele kosten

Bij de bepaling van het wekelijks resultaat wordt onderscheid gemaakt naar vaste en

variabele kosten. Als variabel worden verondersteld: de lonen van de afdelingen produc-

tie en transport, de productiekosten, de transportkosten en een gedeelte van de alge-

mene kosten. Deze laatste drie zijn begroot op respectievelijk € 3,64, € 2,27 en € 0,91

per ton. De lonen per direct uur (productie en transport) worden afgeleid uit de begrote

jaarlonen. Uitgegaan wordt van één gemiddeld tarief.

Alle overige kosten worden constant verondersteld.

[4] Het gerealiseerde resultaat, werkelijk en begroot

Het gerealiseerde resultaat wordt bepaald door de in een week gerealiseerde bruto-

winst te verminderen met de totale kosten van die week. De totale kosten worden

bepaald door de variabele kosten per ton te vermenigvuldigen met de geproduceerde

hoeveelheid, en de uitkomst hiervan te vermeerderen met de vaste kosten. De vaste

kosten worden bepaald door het totaal aan (begrote) vaste kosten te delen door het

aantal dagen dat het bedrijf is geopend. De kosten per week worden vastgesteld door

de aldus verkregen kosten per dag te vermenigvuldigen met het aantal dagen dat het

bedrijf in de betreffende week geopend is.

[5] Productiviteit van de fabriek

Uit het geautomatiseerd systeem kan een overzicht worden gegenereerd waarop de

produceerde hoeveelheden worden vermeld, gesplitst naar diergroep. Op basis hiervan

worden de totale kosten per ton bepaald. Het geautomatiseerd systeem geeft tevens

weer hoeveel batches benodigd zijn geweest om de productie te realiseren. Hiermee

kan de gemiddelde batchgrootte worden bepaald.

[6] Productiviteit van de transportafdeling

Uit het productieoverzicht in combinatie met de urenstaten van de transportafdeling,

kan de vervoerde hoeveelheid per uur worden bepaald.

[7] Het overzicht van de liquiditeiten

Het overzicht van de liquiditeiten bevat de bankstanden, alsmede de debiteuren- en

crediteurensaldi. Deze worden overgenomen uit de financiële adminstratie.

[8] Het overzicht van de aflossingen en investeringen

Het overzicht van de aflossingen en investeringen wordt afgeleid uit de financiële

administratie.
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[9] Het aantal nieuwe klanten en de verwachte jaarafname van deze klanten

Het aantal nieuwe klanten en de verwachte jaarafname van deze klanten wordt weke-

lijks door de verkoopafdeling aan de afdeling financiële adminstratie doorgegeven.

Deze laatste vermeldt de doorgegeven bedragen op de weekstaat.

[10] Het aantal klanten dat naar een andere leverancier is overgestapt en de gemiddelde jaarafzet

van deze klanten

Zie [9].

[11] Het aantal foutieve leveringen

Zie [12].

[12] De binnengekomen klachten

Personeelsleden bij Feed B.V. bij wie klachten zijn binnengekomen, melden dit aan

de verkoopafdeling. Indien nodig brengt deze afdeling de klacht onder de aandacht

van andere functionarissen. Of dit noodzakelijk is, hangt samen met de aard van de

klacht. Klachten komen in de praktijk meestal via de verkoopafdeling en de trans-

portafdeling bij Feed B.V. binnen, maar ook wel eens via andere afdelingen (zoals

directie, nutritie en adminstratie). De verkoopafdeling geeft eventuele klachten aan de

administratie door voor de opname ervan in de weekstaat.

6.11 Stap 10: Tussentijdse cijfers
Na het verstrijken van het boekjaar zal de onderneming door middel van externe rapportage ver-

antwoording afleggen aan derden. De directie zal echter niet willen wachten tot (ruim na) de

afsluiting van het boekjaar alvorens zij inzicht heeft in de inhoud van deze verantwoording. Door

het vervaardigen van tussentijdse cijfers kan de directie zich tussentijds een beeld vormen van hoe

het externe verslag er aan het einde van het boekjaar uit zal gaan zien. Bij ongewenste ontwikke-

lingen kan dan nog worden bijgestuurd. De tussentijdse cijfers zijn niet aan wettelijke regels gebon-

den en kunnen in beginsel dus naar eigen inzicht worden opgesteld, evenals de overige interne rap -

portages. Doordat de uitkomsten van de rapportage worden vergeleken met de gegevens uit vorige

perioden, geven ze een beeld van de ontwikkelingen in de tijd.

In het MKS hebben de tussentijdse cijfers nog een aanvullende functie. In het resultatenvolgsysteem

worden kosten grofweg gesplitst in vast en variabel. De begrote vaste kosten worden vervolgens toege-

rekend aan de dagen dat het bedrijf is geopend, en de begrote variabele kosten worden toegerekend

aan de werkelijke hoeveelheden van de eenheden die deze variabele kosten met zich meebrengen

(bijvoorbeeld omzet of directe uren). Uiteraard zullen de begrote vaste en variabele kosten in de

praktijk vrijwel altijd afwijken van de werkelijke vaste en variabele kosten. Op basis van tussentijdse

cijfers is het mogelijk deze afwijking vast te stellen, te analyseren en te corrigeren. Door periodiek cor-

recties aan te brengen in de uitgangspunten die bij het resultatenvolgsysteem worden gehanteerd, con-

vergeert het RVS gedurende het jaar steeds meer naar de boekhoudkundige werkelijkheid. Aan het

begin van het jaar daarentegen, als nog geen enkele correctie op basis van tussentijdse cijfers heeft

plaatsgevonden, speelt de begroting nog de belangrijkste rol bij de informatie die het RVS weergeeft.
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Daarnaast zijn de tussentijdse cijfers uitstekend geschikt om variabelen te rapporteren waar-

van wekelijkse rapportage niet mogelijk of niet zinvol is, danwel ondoelmatig zou zijn, maar

waarvan rapportage per einde van het boekjaar te laat of onvoldoende frequent zou zijn. Als

voorbeeld kan worden genoemd de winstbijdrage per productgroep. Deze kan worden vastgesteld

op basis van de kostprijsanalyse zoals die in paragraaf 6.4.3 is beschreven. Bepaling van deze bij-

drage per maand wordt door het management van Feed B.V. noch doelmatig noch zinvol geacht.

Bepaling per jaar vindt het echter niet frequent genoeg: men wil tussentijds inzicht krijgen in de

gevolgen van assortimentwijzigingen voor het resultaat.

De frequentie waarmee de tussentijdse cijfers worden opgesteld varieert van bedrijf tot bedrijf.

Theoretisch kan deze frequentie variëren van één maal per week tot één maal per jaar. Indien

één maal per week wordt gerapporteerd, vallen de tussentijdse cijfers gelijk met de weekstaat.

Wordt één maal per jaar gerapporteerd, dan vallen zij gelijk met de jaarcijfers. In de praktijk zijn

de volgende rapportagefrequenties het meest voor de hand liggend:

1 maandelijks;

2 per kwartaal;

3 halfjaarlijks.

Voor de keuze van de rapportagefrequentie is geen standaardformule te geven. Professionele

beoordeling van zowel de adviseur als het management spelen hierbij een rol. De volgende facto-

ren spelen een rol bij de bepaling van de rapportagefrequentie:

[1] De verwachte afwijkingen tussen de resultaten die worden vermeld op de weekstaat, en de

resultaten die uit de financiële administratie worden afgeleid. Deze verwachte afwijkingen

zijn bijvoorbeeld relatief groot indien een belangrijk deel van de kosten van een onderne-

ming disproportioneel variabel is.

[2] Het al dan niet bestaan van grote seizoensinvloeden. Indien de onderneming grote seizoens-

invloeden kent, zal de frequentie waarmee tussentijdse cijfers worden gerapporteerd toenemen

(met name in het seizoen). Niet alleen wordt dit geeist door externe vermogensverschaffers,

ook voor de interne informatievoorziening is dit belangrijk. Indien grote seizoensinvloeden

bestaan kan de betrouwbaarheid van het resultatenvolgsysteem moeilijk op voorhand worden

vastgesteld. Bij het afwezig zijn van seizoensinvloeden is deze betrouwbaarheid reeds bekend

op basis van eerdere perioden. Daarnaast kunnen in dat geval eenvoudiger leerprocessen

met betrekking tot het RVS plaatsvinden op basis van ervaringen uit eerdere perioden.

[3] Het absolute en relatieve belang van het bedrijf of de bedrijfsonderdelen waarover wordt

gerapporteerd. Naarmate een bedrijf of bedrijfsonderdeel groter is qua omzet, aantal werkne-

mers of balanstotaal, wordt door de belanghebbenden in de regel een grotere rapportagefre-

quentie geeist. 

[4] De frequentie en kwaliteit van de overige managementrapportage.
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Feed B.V. besluit om eenmaal per kwartaal tussentijdse cijfers op te stellen.

De tussentijdse cijfers van Feed B.V. bevatten de volgende gegevens:

[1] Financieel

1 Balans en resultatenrekening alsmede de toelichting daarop. De gegevens hier-

voor worden rechtstreeks ontleend aan de financiële administratie van Feed B.V.

2 Een aansluiting tussen het resultatenvolgsysteem en de resultatenrekening vol-

gens de financiële administratie. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan de

volgende factoren:

a Een analyse van de gerealiseerde brutowinst ten opzichte van de begrote bruto-

winst, onderverdeeld in afwijkingen ten opzichte van de begroting ten gevolge

van afwijkingen in:

• de verkochte hoeveelheid voer;

• de samenstelling van de afzet;

• de verkoopprijzen;

• de omvang van de verstrekte kortingen, uitgesplitst naar soort.

b Een analyse van de kosten volgens het resultatenvolgsysteem en die volgens de

tussentijdse cijfers. Deze worden onderverdeeld in variabele en vaste kosten.

Bij de analyse wordt rekening gehouden met verschillen ten gevolge van afwij-

kingen in het aantal werkbare dagen ten opzichte van het gemiddelde.

c Een overzicht van de inkoopresultaten als gevolg van de verschillen tussen

prijzen van op termijn ingekochte producten en dagprijzen.

d Kostenspecificatie van de vervoermiddelen: onderhoud, banden, smeermid-

delen etc.

[2] Niet-financieel

Klanten

• aantal klanten per diersoort;

• gemiddelde afzet per klant;

• klantmutaties en de daarmee gemoeide afzet.

Voorlichters

• aantal verkoopbezoeken per diersoort, alsmede de resultaten daarvan (klantmutaties).

Productie

• aantal geproduceerde tonnen per diersoort;

• aantal batches;

• personeelsbezetting van de productieafdeling (aantal uren en aantal overuren);

• machinebezetting van de productieafdeling (aantal geproduceerde tonnen versus

maximaal mogelijke aantal tonnen);

• productiviteit: gemiddeld aantal tonnen per productie-uur;

• aantal onderhoudsuren.
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Transport

• aantal vervoerde tonnen per diersoort;

• aantal afgelegde tonkilometers per diersoort (op basis van de afstand tot de afne-

mers en van de afname);

• gemiddelde beladingsgraad;

• personeelsbezetting van de transportafdeling (aantal uren en aantal overuren);

• wagenbezetting van de transportafdeling (aantal vervoerde tonnen versus maxi-

maal mogelijke aantal te vervoeren tonnen);

• productiviteit: gemiddeld aantal tonnen per transportuur.

[3] Kengetallen

• bezettingsresultaten van de afdelingen transport en productie;

• omloopsnelheid van de vlottende activa, waarbij de omloopsnelheden van de voor-

raden en de debiteuren apart worden vermeld;

• omloopsnelheid van de vlottende passiva, waarbij de omloopsnelheid van de credi-

teuren apart wordt vermeld;

• percentage ziekteverzuim.

Aan deze kwartaalrapportage wordt nog toegevoegd de analyse van de bedragen per pro-

ductgroep, conform de opstelling die in de diagnose is opgenomen. Deze analyse kan

relatief eenvoudig worden opgesteld omdat het merendeel van de parameters die in kaart

zijn gebracht en van waarden zijn voorzien, bij de uitvoering van de diagnose onveran-

derd blijven. Een maandelijkse uitvoering van deze exercitie wordt niet zinvol geacht.

Bovendien is de bruikbaarheid van de uitkomsten twijfelachtig indien in een bepaalde

maand min of meer toevallig de verhouding van de soorten verschilt, waarin voeders zijn

geproduceerd. Aanvullend op de bestaande informatie dient hiervoor informatie te wor-

den verzameld omtrent:

1 tijdsbesteding laboratorium;

2 tijdsbesteding nutritie;

3 aantal maal-menguren productie;

4 aantal persuren productie.

6.12 Feed B.V. over de toepassing van het MKS
Enkele maanden nadat alle onderdelen van het MKS bij Feed B.V. geheel zijn doorlopen,

hebben wij het management van Feed B.V. gevraagd naar haar bevindingen met betrek-

king tot de toepassing van het MKS. Vóór de toepassing van het MKS had de informatie-

voorziening van Feed B.V. al een relatief hoge kwaliteit. Daarom hebben wij Feed B.V.

alleen naar de bevindingen van het MKS gevraagd op punten waar deze afwijkt van

bestaande modellen van ondernemingsplanning en informatievoorziening. Dit zijn de

volgende vier punten:

1 bij het analyseren van de zwakten van Feed B.V. is gebruik gemaakt van bedrijfsverge-

lijking;
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2 de interne rapportage binnen het MKS vindt wekelijks plaats in plaats van maandelijks

of per kwartaal;

3 er is sprake van een integratie tussen strategische en operationele informatie;

4. ook niet-financiële factoren worden in de interne rapportage opgenomen.

[1] Bij het analyseren van de zwakten van Feed B.V. is gebruik gemaakt van bedrijfsvergelijking

De bedrijfsvergelijking heeft voor Feed B.V een bevestiging opgeleverd van het ver-

moeden dat van tevoren al bestond. Dit vermoeden was dat de kosten in een gunstige

relatie stonden tot de afzet, maar dat de gerealiseerde marge lager was dan die van ver-

gelijkbare bedrijven. Deze lagere marge kan het gevolg zijn van drie factoren: Feed

B.V. koopt haar grondstoffen te duur in, de recepten van Feed B.V. zijn te duur òf de

verkoopprijs is te laag. Door in de bedrijfsvergelijking de inkoopprijzen van een aantal

belangrijke grondstoffen te vergelijken, is gebleken dat deze prijzen niet wezenlijk

afweken van die van vergelijkbare bedrijven. Daarom blijft over dat òf de recepten te

duur zijn òf dat de verkoopprijs relatief laag is. Gezien de hoge mate van differentiatie

van de geleverde producten en het ontbreken van nutritionele kennis bij de onderzoe-

ker, is het niet mogelijk geweest om van de twee overgebleven factoren nauwkeurig

aan te geven welke van factor in welke mate bijdraagt aan het probleem van een te lage

marge. Het management van Feed B.V. vindt daarom dat de bedrijfsvergelijking wel

een vermoeden heeft bevestigd, maar dat geen oplossing is aangedragen voor de

essentie van het probleem.

Feed B.V. is van mening dat de bedrijfsvergelijking inzichtverhogend heeft gewerkt,

zeker indien men deze tegen de achtergrond plaatst van de SWOT-analyse als geheel.

Volgens het management van Feed B.V. geeft de bedrijfsvergelijking de SWOT-ana-

lyse als geheel op twee punten aanvullend inhoud: in de eerste plaats komen de sterkte

en zwakke punten van de onderneming min of meer objectief vast te liggen en in de

tweede plaats kan de adviseur de sessies met de staf door zijn kennis van de sector

aanzienlijk meer inhoud geven dan wanneer deze kennis zou ontbreken. Bepaalde

patstellingen tussen de argumenten van verschillende afdelingen kunnen op grond

van de bedrijfsvergelijking en de kennis van de adviseur worden doorbroken.

[2] De interne rapportage binnen het MKS vindt wekelijks plaats in plaats van maandelijks of

per kwartaal

De interne rapportage volgens het resultatenvolgsysteem vindt bij Feed B.V. weke-

lijks plaats. Het management stelt als eis dat de rapportage over een bepaalde week op

de dinsdagmiddag daaropvolgend gereed is. Het management van Feed B.V. geeft

de volgende voordelen aan van interne rapportage volgens het RVS:

1 Er ontstaat inzicht in de mate waarin (winst)doelstellingen daadwerkelijk worden

gerealiseerd.

2 Het verhoogt de discipline binnen de organisatie: indien bepaalde (administratieve)

werkzaamheden niet bij zijn, dan blijkt dat direct uit de weekstaat (of uit het ontbre-

ken daarvan).
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3 Het verband tussen bepaalde financiële en niet-financiële indicatoren wordt direct

zichtbaar. Als voorbeeld noemt men het verband tussen productie en bezettings-

resultaat.

4 Elk onderdeel van de weekstaat is de resultante van een aantal andere indicato-

ren. Het onderkennen van deze relatie werkt inzichtverhogend. Feed formuleert

dit als volgt: “Achter elk getal zit een verhaal. Door wekelijks de weekstaat na te

lopen, lopen we ook wekelijks het verhaal achter de weekstaat na. Dit zijn onder

meer de geformuleerde uitgangspunten en de veronderstelde verbanden tussen de

diverse prestatiemaatstaven binnen ons bedrijf. Dit draagt bij aan de ontwikke-

ling van inzicht in het eigen bedrijf”.

5 De druk om na te denken over doelstellingen en behaald resultaat wordt sterk ver-

hoogd door toepassing van het RVS.

Feed B.V. schat dat de afwijkingen tussen het RVS en de maand- en kwartaalcijfers

niet méér bedraagt dan 25% van het resultaat. Voor het doel van het RVS vindt het

management de nauwkeurigheid daarmee voldoende. De drie belangrijkste factoren

die ten grondslag liggen aan het verschil tussen het RVS en de resultaatberekening op

basis van boekhoudkundige gegevens, zijn volgens het management van Feed B.V.:

1 In het RVS worden de vaste kosten aan dagen toegerekend, en de variabele kosten

in de marge verwerkt. Dit brengt onnauwkeurigheden met zich mee op de vol-

gende punten:

1 Van sommige kosten is het niet geheel duidelijk of zij vast of variabel zijn.

2 Sommige kosten zijn wel variabel, maar niet proportioneel variabel. Het RVS

maakt uitsluitend onderscheid tussen volledig vast en volledig variabel.

3 Een aantal kosten is op korte termijn vast, maar op een iets langere termijn

variabel. Ook dit leidt tot vertekeningen bij toepassing van het RVS.

2 Bij het grondstofverbruik houdt het RVS geen rekening met gewichtsverliezen

ten gevolge van stof- en gewichtstoenames ten gevolge van het toevoegen van

stoom bij het persen van korrels. In de praktijk is de formule die wordt gehan-

teerd ter bepaling van de eindvoorraad niet geheel juist (eindvoorraad = begin-

voorraad + inkopen -/- verbruik). De mate waarin de werkelijkheid van deze for-

mule afwijkt, is wisselend. Onder andere de buitentemperatuur en luchtvochtig-

heid spelen hierbij een rol.

3 De eindvoorraad in het RVS wordt gewaardeerd op basis van de gemiddelde

inkoopprijs. In de financiële administratie wordt hiervan afgeweken, bijvoorbeeld

indien de marktprijs op enig moment lager is dan de gemiddelde inkoopprijs.

Het bepalen van de (werkelijke) vaste kosten kan volgens het Management van Feed B.V.

nauwkeurig plaatsvinden. Hier komen daarom slechts zeer geringe afwijkingen tussen

begroting en werkelijkheid voor.

De benodigde tijd voor het opstellen van de weekstaat begroot het management van Feed

B.V. op 15 minuten per week.
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[3] Er is sprake van een integratie tussen strategische en operationele informatie

Deze integratie is volgens het management van Feed B.V. een absolute voorwaarde

om het systeem als geheel goed te kunnen laten functioneren. Het RVS heeft geen of

nauwelijks zin indien dit niet wordt voorafgegaan door het secuur opstellen van een

begroting, waarbij:

1 alle kosten kritisch worden beoordeeld op doelmatigheid;

2 wordt vastgesteld hoe kosten zich gedragen bij een veranderende afzet;

3 een streefafzet en -marge wordt bepaald op basis van duidelijke uitgangspunten en

verwachtingen.

De relatie tussen strategie en operationele informatie wordt volgens het management

van Feed B.V. helder en inzichtelijk door de toepassing van het MKS als geheel. Op zich

zou het management ook zelf in staat zijn geweest deze relaties te achterhalen, maar

dat zou veel tijdrovender zijn geweest. Het MKS is daarmee ook een vorm van ‘oplei-

ding’ van de ondernemer.

[4] Ook niet-financiële factoren worden in de interne rapportage opgenomen

Het management van Feed B.V. vindt het wekelijks rapporteren van een zeer beperkt

aantal niet-financiële indicatoren voldoende. Niettemin biedt het nadrukkelijk werken

met niet-financiële indicatoren binnen het MKS volgens Feed B.V. een aantal voorde-

len. Dit zijn de volgende:

1 De kostprijsanalyse geeft inzicht in de relatie tussen financiële indicatoren en een

beperkt aantal niet-financiële indicatoren. Als voorbeeld wordt genoemd de relatie

tussen gemiddelde batchgrootte en resultaat.

2 Bij het opstellen van de meerjarenbegroting worden relaties tussen financiële en

niet-financiële indicatoren inzichtelijk. Bovendien worden deze genormeerd.

3 Maandelijks vinden besprekingen plaats met de leden van de staf. Hierbij komen

niet-financiële indicatoren aan bod die tegen de begroting kunnen worden afgezet.

Als voorbeeld gelden het aantal gereden kilometers (transport), gemiddelde bela-

ding, overuren chauffeurs. Het management van Feed B.V. vindt het echter niet

doelmatig deze variabelen wekelijks te rapporteren.

4 De niet-financiële indicatoren en de wekelijkse en/of kwartaalrapportage daarvan

leidt tot beter begrip van de onderneming, en bovendien tot strategisch denken.

Als voorbeeld noemt het management van Feed B.V. de steeds groter wordende

productdifferentiatie en de daarmee gepaard gaande verkleining van de gemid-

delde batchgrootte in relatie tot de toenemende productiekosten. De (strategisch)

optie om het aantal productvarianten drastisch te verlagen en daarmee tevens

tegen een lagere kostprijs te produceren, wordt door de huidige vorm van rappor-

tage nimmer uit het oog verloren.

Overige opmerkingen:
Feed B.V. geeft aan dat een diepgravender bedrijfsvergelijkend onderzoek extra informa-

tie had kunnen opleveren die tot steun zou zijn geweest bij de bedrijfsvoering. Als voor-
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beeld noemt zij:

• de relatie tussen de (afzet)groei van een onderneming en de kost- en verkoopprijs;

• de relatie tussen de (afzet)groei van een onderneming en verkoopkosten;

• de relatie tussen de (afzet)groei van een onderneming en de mate waarin de onderne-

ming innoverend werkt;

• de mate waarin een integrale werkwijze8 ) bijdraagt aan het resultaat.

Dit zou eveneens een aanvullend inzicht hebben kunnen opleveren in de relatie tussen

financiële en niet- financiële indicatoren, aldus het management van Feed B.V.

6.13 Slotopmerkingen
In dit hoofdstuk is de integrale toepassing van het MKS bij een mengvoederbedrijf

besproken. Naast werkzaamheden van de adviseur, heeft ook het managementteam inten-

sief bijgedragen aan de toepassing van het MKS. Deze bijdrage heeft bestaan uit het hou-

den van gezamenlijke brainstormsessies, de inbreng van kennis, het aanleveren van gege-

vens uit het geautomatiseerde systeem, en het zelfstandig vervaardigen van diverse (cijfer)

opstellingen. Uit de casestudie is gebleken dat het MKS functioneel toepasbaar is in de

praktijk.
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7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de toepassing van het MKS in de machine-industrie beschreven.

Deze beschrijving verschilt van die in de mengvoederindustrie. Bij de mengvoederindus-

trie gold een casestudie als uitgangspunt voor hetgeen is beschreven. Bij de toepassing

van het MKS in de machine-industrie wordt de toepassing van de diverse onderdelen van

het MKS bij een vijftal bedrijven vanuit een helicopterview bekeken. Hiervoor is gekozen

om te beoordelen wat er verandert indien het concept van het MKS, inclusief de bedrijfs-

vergelijking, in een andere branche wordt toegepast.

In paragraaf 7.2 wordt de bedrijfstak van de machine-industrie in Nederland beschre-

ven. In paragraaf 7.3 wordt beschreven hoe de interne analyse van het MKS in de

machine-industrie is uitgevoerd, en wat de resultaten daarvan waren. Paragraaf 7.4 laat de

toepassing van het resultatenvolgsysteem in de machinebouw zien. In de laatste para-

graaf van dit hoofdstuk, paragraaf 7.5, worden de overeenkomsten tussen en de verschil-

len met de toepassing van het MKS in de mengvoederindustrie besproken.

Het onderzoek dat door ons is uitgevoerd in de machinebouw, is kleinschaliger van opzet

dan het onderzoek in de Nederlandse mengvoederindustrie. Aan het onderzoek namen

vijf bedrijven deel. Zij produceerden de volgende producten:

1 Bedrijf 1: Sorteermachines voor landbouwproducten, waaronder wortelen en prei.

Binnen het assortiment kunnen diverse productgroepen worden onderkend, die zijn

bestemd voor onderling gescheiden (agrarische) afzetmarkten.

2 Bedrijf 2: Verpakkingsmachines voor het in- en uitpakken van diverse producten in

zakken. Ook hier kunnen diverse afnemersgroepen worden onderkend, waaronder de

chemische industrie, de levensmiddelenindustrie en de farmaceutische industrie.

Evenals bij bedrijf 1 kunnen verschillende productgroepen worden onderkend die

zijn bedoeld voor onderling gescheiden afzetmarkten. Elke afzetmarkt stelt specifieke

eisen aan de capaciteit van de machines, de nauwkeurigheid waarmee bewerkingen

worden verricht en de wijze waarop machines worden aangestuurd.

3 Bedrijf 3: Machines voor het vullen van flessen. Levering vindt voornamelijk plaats in

de farmaceutische industrie.

4 Bedrijf 4: Machines voor de diervoederindustrie, waaronder hamermolens, persen

en extrudeermachines.

5 Bedrijf 5: Spuit- en watergeefapparatuur en voederinstallaties. Daarnaast produceert

deze onderneming metaalproducten die weinig engineering vergen en in series op

voorraad worden geproduceerd, zoals hekwerken en roosters.
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Allereerst worden de ontwikkelingen in de bedrijfstak besproken. Vervolgens komen de

bedrijfsvergelijking, de kostprijsanalyse, de analyse van KSF’en en DCF’en in de machine-

bouw en het resultatenvolgsysteem aan bod. Voor het bespreken van deze onderdelen van

het MKS is gekozen omdat bij deze onderdelen wezenlijke verschillen bestaan tussen de toe-

passing van het MKS in de mengvoederindustrie en die in de machine-industrie. Tot slot

wordt een vergelijking gemaakt tussen de toepassing van het MKS in de machinebouw en de

toepassing ervan in de mengvoederindustrie. Aan de overige stappen van het MKS wordt in

dit hoofdstuk geen aandacht besteed. De toepassing hiervan is vergelijkbaar met die in de

mengvoederindustrie. Hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk 6, de casestudie.

7.2 De bedrijfstakanalyse
De Nederlandse machine-industrie omvatte in 1997 circa 3.100 bedrijven die samen

€ 10,5 miljard omzetten en aan bijna 83.000 mensen werk boden (Rabobank, 1998). Van

de totale omzet werd ruim 50 procent gerealiseerd door zo’n 180 grote ondernemingen

met meer dan 100 werknemers. Binnen de bedrijfstak kunnen diverse typen bedrijven

worden onderscheiden, zoals fabrikanten van landbouwwerktuigen, van metaalbewer-

kingsmachines, van apparaten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie en de chemi-

sche industrie, van hef- en transportwerktuigen en van krachtwerktuigen.

Het prijsniveau heeft zich in het algemeen nog nauwelijks hersteld van de terugval in

1993. In 1996 stonden de prijzen onder invloed van de sterke (internationale) concurren-

tie voortdurend onder druk. Dat de bedrijfstak momenteel toch een aanzienlijke omzet-

stijging realiseert van 11 procent, kan worden toegeschreven aan een aanhoudend hoge

vraag van afnemers. De buitenlandse markten zijn voor de machinebouw van groot

belang. Van de totale productie wordt circa 57 procent geëxporteerd.

Afnemers stellen steeds hogere eisen aan het probleemoplossend vermogen van de

machinefabrikant. De afnemer verwacht een specifiek voor zijn situatie ontwikkelde

machine. Het succes voor de machinefabrikant wordt dan ook steeds meer bepaald door

de mate waarin de fabrikant zijn productontwikkeling en innovatie tegen acceptabele

kosten weet te organiseren. Het is daarbij steeds moeilijker voor de individuele onderne-

mer om de snelle ontwikkelingen op vele deeltechnieken, zoals elektronica en materi-

aaltechnologie te volgen. Dit leidt ertoe dat steeds meer fabrikanten gebruikmaken van

sterk gespecialiseerde toeleveranciers, die zij steeds nauwer bij hun ontwikkelings- en

productieproces betrekken. In de kostprijs van de machine-industrie kan dit tot uiting

komen in een toenemend aandeel van inkopen en van werk door derden.

7.2.1 Beschrijving van de branche
De branche kan worden onderscheiden in twee hoofdtakken: fabrieken met een eigen

product en fabrieken zonder een eigen product, ook wel (onderdelen)toeleveranciers

genoemd. Deze laatste opereren in veel gevallen als toeleverancier voor bedrijven met

een eigen product.
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Het voorgaande kan schematisch als volgt worden weergegeven:

Toeleveranciers kunnen in drie groepen worden onderverdeeld: bedrijven die uitslui-

tende capaciteit beschikbaar stellen, bedrijven die zowel capaciteit als productieknow-

how beschikbaar stellen en bedrijven die behalve capaciteit en productieknowhow tevens

logistieke vaardigheden beschikbaar stellen. We bespreken deze achtereenvolgens:

[1] Bedrijven die uitsluitend capaciteit ter beschikking stellen

Het product van bedrijven die uitsluitend capaciteit ter beschikking stellen, is mens-

en/of machine-uren. De grondstoffen worden ingekocht door de leverancier van de

capaciteit of aangeleverd door de afnemer. De onderneming beschikt niet over een

engineeringafdeling. De producten die door dit type bedrijf worden vervaardigd, verei-

sen relatief weinig specialisme. Dit type onderneming wordt ook wel ‘jobber’ genoemd.

[2] Bedrijven die capaciteit en productieknowhow ter beschikking stellen

Bedrijven die capaciteit en productieknowhow ter beschikking stellen zijn in staat bij-

zondere werkzaamheden voor hun afnemers te verrichten. Dit komt doordat ze

beschikken over bijzondere machines, of doordat vanwege aanwezige kennis speci-

fieke bewerkingen kunnen worden uitgevoerd. Het bedrijf beschikt over een afdeling

engineering, waar de specifieke kennis is geconcentreerd.
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Afbeelding 22  Machinefabrieken, onderscheiden naar soort (Bron: Pubben & Van der Borght B.V.)



[3] Bedrijven die capaciteit en productieknowhow ter beschikking stellen, en bovendien beschik-

ken over logistieke vaaardigheden

Bedrijven die capaciteit en productieknowhow ter beschikking stellen en bovendien

beschikken over logistieke vaardigheden, zijn het meest geavanceerd onder de toele-

veranciers. Zij kunnen bijvoorbeeld ondersteunend zijn indien de opdrachtgever op

basis van JIT produceert. Dit type bedrijf kan op zijn beurt weer werkzaamheden uit-

besteden, bijvoorbeeld aan de eerder genoemde ‘jobbers’. Het bedrijf kan kwaliteit

en levertijd garanderen en is in staat om als ‘co-maker’ op te treden.

De machinefabrieken die een eigen product vervaardigen, kunnen worden onderverdeeld

in twee categorieën: één waarbij sprake is van een specifiek product en één waarbij sprake

is van specifieke knowhow. (Het product is daarbij in feite drager van deze specifieke

knowhow.) De relevantie van dit onderscheid komt met name op de volgende punten tot

uitdrukking:
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Tabel 43  Kenmerken machinefabrieken met specifieke knowhow versus specifiek product

Specifiek product

Startpunt van het engineeringsproces Verwachtingen aangaande 
ontwikkelingen op de markt en
de technologie voor de komende
jaren

Doel van het engineeringsproces Ontwikkeling van een machi-
neconcept dat optimaal geschikt
is als basis voor de orders in de
komende vijf jaren

Vrijheidsgraden in het engineeringsproces Ruim

Iteratiemogelijkheden Aanwezig. Parallelle evaluatie
van meerdere concepten en
gebruik van prototypen mogelijk

Functionaliteitsbeheersing Voortdurend overleg tussen 
engineering en marketing &
sales, gericht op een optimale
functionaliteit

Kostenbeheersing Productgericht

Doorlooptijdbeheersing Current engineering

Kwaliteitsbeheersing Regelmatige design-evaluaties

Werkorganisatie Team building per project

Specifieke knowhow

Bestaande machineconcepten en de
specificaties van de klant voor de
betreffende order

Ontwikkeling van een oplossing
voor een specifieke klant tegen
minimale kosten en binnen de
beschikbare doorlooptijd

Beperkt

First time right, geen of slechts
beperkte prototypen mogelijk

Streven naar het halen van de ver-
kochte functionaliteit tegen de daar-
bij behorende minimale kosten

Gericht op het proces van 
engineering zelf

Goed productbeheer, identificatie
en vrijgave van bekende machine-
delen

Goed productbeheer en kwaliteit
individuele engineer

Goede vaststaande werkafspraken

Bron: Pubben & Van der Borght B.V.



Belangrijk bij de groep bedrijven waarbij de specifieke knowhow centraal staat is de wijze

waarop offertes worden uitgebracht alsmede de bijbehorende calculaties. Het belangrijk-

ste risico hier is dat na aanname van de offerte blijkt dat: òf men technisch niet in staat is

het product te realiseren, òf dat de calculatie (volkomen) onjuist is. De groep bedrijven

waarbij knowhow centraal staat kan in twee soorten bedrijven worden onderverdeeld:

bedrijven waar procesbeheersing centraal staat en bedrijven waar de ontwikkeling van

knowhow centraal staat.

[1] Bedrijven waar procesbeheersing centraal staat

Bedrijven waar procesbeheersing centraal staat, leveren ‘turn-key’ projecten, waarbij

een hoge knowhow belangrijk is. Procesbeheersing staat centraal: de onderneming

dient over een goede logistieke planning te beschikken om ervoor te zorgen dat het

hele project op het juiste moment is afgerond conform de specificaties van de

opdrachtgever.

[2] Bedrijven waar de ontwikkeling van knowhow centraal staat

Bij bedrijven waar de ontwikkeling van knowhow centraal staat, wordt klantspecifieke

knowhow ontworpen. Deze (klantspecifieke) knowhow leidt tot de vervaardiging van

een (klantspecifiek) product. Engineering neemt een centrale plaats in binnen de

organisatie en is min of meer de centrale afdeling. Er is sprake van multi-disciplina-

riteit op de afdeling engineering. De ‘engineering to order’ is tijdkritisch. De logis-

tieke- en productiekwalteiten van de onderneming zijn ondergeschikt aan de enginee-

ringkwaliteiten.

De bedrijven die deelnemen aan het bedrijfsvergelijkend onderzoek, kunnen allemaal

worden getypeerd als bedrijven met een eigen product, waarbij knowhow centraal staat.

7.2.2 De identificatie van KSF’en
Het analyseren van kritische succesfactoren in de machinebranche heeft plaatsgevonden

aan de hand van interviews met de hoofden verkoop van de betreffende ondernemingen,

alsmede aan de hand van literatuuronderzoek. In de machine-industrie is door ons geen

afnemersenquête uitgevoerd. De reden hiervoor is de diversiteit van de afnemers van de

verschillende fabrikanten, waardoor per bedrijf een afnemersanalyse zou moeten wor-

den uitgevoerd. Daarnaast speelden praktische bezwaren een rol: de afnemers van de

onderzochte bedrijven bevinden zich grotendeels in het buitenland. Dit bemoeilijkt het

uitvoeren van een enquête.

Wij noemden reeds de klantspecifieke eisen waar de producent van machines in toene-

mende mate aan dient te voldoen. Dit wordt door de onderzochte bedrijven als meest

belangrijke factor beschouwd bij het wel of niet succesvol zijn op de markt. Daarnaast

wordt door de onderzochte ondernemingen probleemoplossend vermogen en imago als

belangrijk beschouwd. Hengeveld e.a. voerden onderzoek uit naar de KSF’en bij een

zevental bedrijven in de machinebouw. De meest genoemde KSF’en die uit dat onderzoek
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naar voren kwamen zijn: kwaliteit van het product (7x), innovatief vermogen (4x), service

(4x), levertijd en -betrouwbaarheid (3x) en flexibiliteit (3x). Het getal tussen haakjes achter

de genoemde KSF geeft het aantal keren aan dat de betreffende KSF wordt genoemd

(Hengeveld, 1997).

Een directe vertaalslag van de bovengenoemde KSF’en is uitsluitend mogelijk voor lever-

tijd en -betrouwbaarheid. Deze factor is direct meetbaar. Kwaliteit van het product dient

nader te worden gespecificeerd alvorens hierover informatie kan worden verschaft. Wordt

hiermee de levensduur van de machine bedoeld, de functionaliteit of bijvoorbeeld het

aantal uren dat de machine onderhoudsvrij kan functioneren? Een verdere specificatie

vraagt eveneens het begrip service. Is dit een 24-uurs bereikbaarheid bij storingen, een

snelle aflevering en plaatsing van een bestelde machine of de mogelijkheid om in ter-

mijnen te betalen? Innovativiteit en flexibiliteit hebben eerder betrekking op de organisa-

tiecultuur en -structuur, en daarmee samenhangend, de procedures die binnen de organi-

satie worden gehanteerd.

7.3 De interne analyse
Alvorens verder op de interne analyse in te gaan, bespreken we eerst de specifieke kenmer-

ken van de diverse ondernemingsgebieden die worden onderkend in de diagnose van het

MKS bij een machinefabriek. Van de 8 door ons onderkende ondernemingsgebieden wor-

den uitsluitend die gebieden besproken, die specifiek zijn voor de machine-industrie.

Inkoop vindt voornamelijk plaats bij enkele vaste binnenlandse leveranciers, de zogenaamde

Steel Service Centers. Deze Steel Service Centers voegen waarde toe aan het door hen bij

staalfabrieken ingekochte staal, door hieruit zaken als profielen, platen en strippen te ver-

vaardigen. Ten gevolge van de wisselende staalprijzen op de wereldmarkt, wisselen de staal-

prijzen die de machinefabrikanten betalen voor hun producten eveneens. Deze schomme-

lingen zijn relatief gezien echter aanzienlijk minder dan die van de prijzen van ruw staal.

Levering van staal geschiedt in principe franco huis. Geen van de onderzochte onderne-

mingen beschikt over vervoermiddelen ten behoeve van de aanvoer van materialen. Een

specifiek punt van inkoop in de machinebouw is de mogelijkheid tot uitbesteden.

Uitbesteding kan plaatsvinden aan bijvoorbeeld co-makers en jobbers. De beslissing om

bepaalde werkzaamheden uit te besteden bij derden kan operationeel zijn (tijdelijk capaci-

teitsgebrek in de eigen fabriek) maar kan ook strategisch zijn (Een bewuste keuze van het

management omdat het verwacht door middel van uitbesteding op langere termijn bepaalde

voordelen te kunnen realiseren.) De som van de loonkosten en de inkoopkosten bedraagt bij

alle onderzochte bedrijven ongeveer 80%. De verhouding tussen loonkosten en inkoopkos-

ten is afhankelijk van de mate waarin werk aan derden wordt uitbesteed.

Het ondernemingsgebied productie heeft twee specifieke kenmerken. In de eerste plaats

kan in de productieafdeling een aantal alternatief aanwendbare activiteiten worden onder-

kend, die zijn benodigd voor de vervaardiging van een product. De aard van deze werk-
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zaamheden is voor alle onderzochte machinefabrieken gelijk. Dit zijn bijvoorbeeld verspa-

nen, bankwerk, plaatwerk, verfspuiten en monteren. Al deze werkzaamheden kenmerken

zich door het simultaan inzetten van mensuren en machine-uren ten behoeve van het te

vervaardigen product. Een tweede specifieke kenmerk voor de productieafdeling bij

machinefabrikanten is het bestaan van een relatief grote groep engineers, die werkzaam-

heden verricht voor het te vervaardigen eindproduct. Aangezien deze uren direct aan de

afnemer worden doorbelast, worden deze bij het MKS ingedeeld bij productie en niet bij

onderzoek en ontwikkeling.

Verkoop van producten vindt bij alle onderzochte bedrijven plaats zowel in het binnen-

land als in het buitenland. Levering geschiedt in beginsel af fabriek. Uitgaand transport

vindt plaats door derden en wordt doorberekend aan de afnemer. De verkoopprijs van

projecten en orders komt bij de onderzochte metaalbedrijven tot stand door een voorcal-

culatie op te stellen op basis van historische gegevens. Vervolgens wordt het op deze

wijze berekende totaalbedrag vermeerderd met een winstopslag. Dit resulteert in een ver-

koopprijs waarvoor de verkoper in eerste instantie het product aanbiedt. Deze verkoop-

prijs wordt in werkelijkheid zelden gerealiseerd, doordat, vóór de koopovereenkomst tot-

standkomt, een onderhandelingsfase plaatsvindt tussen verkoper en klant. Het gaat hier-

bij met name om orders en projecten. Voor de reparatiewerkzaamheden die de onder-

zochte metaalbedrijven uitvoeren, worden vaste uurtarieven gehanteerd.

Niet alleen de onderhandelingsfase tussen klant en verkoper heeft invloed op de uiteinde-

lijke verkoopprijs. De aard van de producten van de onderzochte metaalbedrijven heeft

ook grote invloed op het verkooptarief. Hoe complexer het product des te meer uren eng-

ineering aan het product worden besteed, waardoor het verkooptarief aanzienlijk hoger

komt te liggen. Daarnaast zal het verkooptarief bij de complexere machines ook hoger

zijn, omdat bij deze machines meer service en garantie wordt verleend.

Naast de onderhandelingsfase en de aard van het product heeft ook de branche waarvoor

een product wordt geproduceerd invloed op de verkoopprijs.

7.3.1 De bedrijfsvergelijking
Zowel de producten als markten die worden bediend door de onderzochte bedrijven, ver-

schillen onderling van elkaar. Gezien de aard en structuur van de branche, zal het over het

algemeen voor een adviseur niet eenvoudig zijn om in de machinebouw onderling geheel

vergelijkbare bedrijven te vinden. De vraag komt daarom op, welke plaats de bedrijfsverge-

lijking dient te krijgen bij de toepassing van het MKS in de machinebouw.

Hoewel de producten en markten van de door ons onderzochte machinebouwers sterk

van elkaar verschillen, is de bedrijfsstructuur bij alle onderzochte bedrijven vergelijk-

baar. De belangrijkste elementen die de ene machinebouwer ten opzichte van de andere

onderscheiden, zijn de volgende:

1 De organisatie als geheel heeft in bepaalde product/marktcombinaties een naamsbekend-

heid en imago opgebouwd die andere machinebouwers in dat segment niet hebben.
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2 De afdeling engineering beschikt over kennis die specifiek is toegespitst op de behoef-

ten van de afnemers van de desbetreffende producent en op de machines die in dat

kader worden geproduceerd.

3 De afdeling verkoop heeft verkoopkennis van bepaalde product/marktcombinaties

die andere machinebouwers niet hebben in dat segment.

Wat de overige bedrijfsprocessen betreft zijn de onderzochte bedrijven in hoofdlijnen

onderling vergelijkbaar. We bespreken achtereenvolgens de belangrijkste conclusies die

uit de bedrijfsvergelijking naar voren zijn gekomen.

[1] Inkoop

Inkoopprijzen kunnen van leverancier tot leverancier sterk verschillen. Prijsvergelij-

king wordt bemoeilijkt doordat op de prijslijsten van leveranciers dikwijls bepaalde

kortingen van toepassing zijn, die niet direct vergelijkbaar zijn met de kortingen van

andere leveranciers (doordat deze kortingen bijvoorbeeld andere grondslagen en

andere staffels kennen). Prijsvergelijking van een aantal belangrijke materialen laat,

zien dat de werkelijke inkoopprijzen van materialen van bedrijf tot bedrijf aanzienlijk

verschillen. Leveranciers blijken echter voor sommige producten duurder te zijn en

voor andere producten goedkoper. Voldoende aandacht dient daarom te worden

geschonken aan prijsvergelijking. Bij bedrijven waar de inkoop te krap bezet is, loopt

men het risico dat de inkoopfunctie verwordt tot een bestelfunctie met alle nadelige

kostengevolgen van dien.

De gemiddelde voorraadtermijn van materialen verschilt bij de onderzochte bedrijven

aanzienlijk. Deze varieerde van een half jaar tot ruim een maand. Dit is het gevolg van

het gevoerde inkoopbeleid en het zich bewust zijn van de kosten van voorraad.

[2] Productie

De gemiddelde bezetting van machines verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf (65% tot

85%). Een lage gemiddelde bezetting per machine wordt voornamelijk veroorzaakt

doordat een bedrijf over specifieke machines beschikt, die slechts minimaal worden

bezet (5%-10%). Om reden van logistiek en doorlooptijd wensen de onderzochte

ondernemingen een dergelijke activiteit toch zelf uit te voeren.

Daarnaast verschillen de tijdsbesteding aan calculatie en werkvoorbereiding aanzien-

lijk van bedrijf tot bedrijf. Dit wordt veroorzaakt door de complexiteit van projecten en

door de doelmatigheid waarmee werkzaamheden worden verricht.

[3] Verkoop

Het aantal afgesloten orders per jaar, de gemiddelde opbrengst per order en de rela-

tieve en absolute verkoopkosten per jaar verschillen aanzienlijk van bedrijf tot bedrijf.

De verkoopkosten per order variëren van € 150 tot € 1.773 en de verkoopkosten als

promillage van de omzet variëren van 7,6‰ tot 14,8‰. Het gevoerde verkoopbeleid
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alsmede de aard van de product-/marktcombinatie waarop producten worden afgezet,

zijn hiervan de oorzaak.

[4] Organisatie/personeel

De gemiddelde personeelskosten per FTE verschillen aanzienlijk van bedrijf tot bedrijf.

De gemiddelde leeftijd van werknemers en de bezetting per functie spelen daarbij een

rol, maar belangrijker nog is het door de ondernemingen gevoerde salarisbeleid. De

gemiddelde personeelskosten per FTE variëren van € 23.636 tot ruim € 45.455 per

medewerker. De gemiddelde leeftijd van de werknemers, het gemiddeld aantal jaren

werkervaring en de beloningsstructuur van bedrijven zijn hiervan de oorzaak.

De verhouding van direct/indirect personeel varieert van ongeveer 2:1 tot ongeveer 4:1.

Dit is voornamelijk het gevolg van beleidskeuzen.

Het ziekteverzuim in de onderzochte ondernemingen varieert van 2,5% tot 6,0% per

jaar. Gemiddeld over drie jaren bekeken zijn de onderlinge verschillen minder groot:

3,2% tot 4,8%.

[5] Financiën/Rendement

De gemiddelde toegevoegde waarde per werknemer varieert sterk: van € 31.364 tot

€ 75.909 per medewerker. De toegevoegde waarde per medewerker die een machine-

fabriek kan behalen, hangt nauw samen met de mate van de concurrentie tussen

machinefabrikanten in de product/marktcombinatie waarop de fabrikant actief is.

De rendementen van de onderzochte ondernemingen verschillen sterk van elkaar.

Beoordeeld zijn het REV, het RTV, het rendement per FTE en het rendement per

direct productief uur. Zoals eerder vermeld, is de product/marktcombinatie waar de

onderneming haar producten aanbiedt, van grote invloed op de te behalen verkoop-

prijzen. Het aantal product/marktcombinaties in de machinebouw is groot, waardoor

een standaardnorm voor het te behalen rendement moeilijk te bepalen is. Het geringe

aantal bedrijven waarbij bedrijfsvergelijking heeft plaatsgevonden, speelt hierbij even-

eens een rol. De machinebouw is conjunctuurgevoelig: afnemers zijn geneigd investe-

ringen uit te stellen ten tijde van economische neergang. Rendementen kunnen daar-

door van periode tot periode sterk wisselend zijn.

7.3.2 De kostprijsanalyse

7.3.2.1 De uitvoering van de kostprijsanalyse.
In paragraaf 3.5.3.3 is het hoofdschema beschreven voor de kostprijsanalyse van bedrijven

met stukproductie. Schematisch hebben wij de kostprijsanalyse als volgt weergegeven:
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Voor één van de vijf onderzochte bedrijven (nummer 5), die met de fictieve naam ‘Engine b.v.’

zal worden aangeduid, wordt de kostprijsanalyse verder uitgewerkt. De kostprijsanalyse

bij de overige machinefabrieken verloopt identiek.

Er bestaat een aantal verschillen tussen de toepassing van de kostprijsanalyse in de mengvoeder-

industrie en die in de machinebouw. De verschillen zijn de volgende:

[1] De productie van mengvoeders is te typeren als heterogene massaproductie. De vervaardiging

van machines is te typeren als stukproductie. Dit heeft twee gevolgen voor de kostprijsanalyse:

1 In de mengvoederindustrie worden de kosten uiteindelijk toegerekend aan productgroepen.

Op deze wijze kan per productsoort de kostprijs per ton worden bepaald. In de machine-

industrie worden kosten toegerekend aan bewerkingen. De totale kostprijs van een ver-

vaardigde machine wordt bepaald door de kosten van de bewerkingen te vermeerderen

met het materiaalverbruik/werk derden.

2 Bij de productie van mengvoeders wordt onderscheid gemaakt in productafhankelijke

kosten, volumeafhankelijke kosten en batchafhankelijke kosten. Dit onderscheid komt

in de machine-industrie niet voor, omdat daar geen sprake is van productieseries.

[2] De grondstoffenprijzen fluctueren sterk in de mengvoederindustrie. Het systeem van calculeren

in de mengvoederindustrie is gebaseerd op de brutowinstmarge en niet op de omzet. Bij de

kostprijsanalyse wordt het grondstofverbruik daarom geheel weggelaten. Alle berekende bedra-

gen dienen te worden vermeerderd met de grondstofprijzen op enig moment om de integrale

kostprijs c.q. verkoopprijs te verkrijgen. In de machine-industrie worden de grondstofkosten en

de kosten van werk derden direct aan eindproducten doorberekend.

272 hoofdstuk  7



Directe kosten

Hulpkostenplaats

Kostensoorten

Kosten per activiteit/bewerking


Kosten per product

Indirecte kosten

Zelfstandige kostenplaats



Grondstofkosten/
Werk derden
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[3] In de machine-industrie bestaat er een direct verband tussen de bewerkingen en de directe

loonkosten. Dit komt doordat elke onderkende machinale bewerking de gelijktijdige inzet

van een operator en een machine vergt. Daarnaast komen bewerkingen voor waarbij geen

gebruik van een machine wordt gemaakt. De directe loonkosten kunnen daarom rechtstreeks

aan bewerkingen worden toegerekend. In de mengvoederindustrie is dat niet zo omdat de

productiemachines geheel geautomatiseerd worden aangestuurd. Het productiepersoneel

heeft uitsluitend tot taak het productieproces als geheel aan te sturen en te controleren.

Het bovenstaande leidt tot de volgende verschillen tusen de stappen die worden genomen bij de

opstelling van een kostprijsanalyse voor een mengvoederproducent en die voor en machinefabri-

kant:

1 In de machine-industrie worden kosten toegerekend aan bewerkingen en niet aan product-

groepen. De eerste stap van de kostprijsanalyse is daarom het benoemen van bewerkingen in

plaats van het benoemen van productgroepen.

2 In de machine-industrie wordt een stap toegevoegd waarin de directe lonen aan bewerkingen

worden toegerekend.

3 En de machine-industrie wordt een stap toegevoegd waarin de kosten van grondstof/werk

derden aan eindproducten worden toegerekend.

4 In de machine-industrie wordt een stap toegevoegd waarbij de kosten per bewerking worden

bepaald.

5 Het toerekenen van de kosten van hoofdkostenplaatsen aan productgroepen komt te vervallen.

De kostprijsberekening in het MKS voor bedrijven met stukproductie bestaat uit acht stappen:

1 het benoemen van de bewerkingen;

2 het benoemen en onderverdelen van de kostenplaatsen;

3 het benoemen van de verdeelsleutels;

4 bepaling van de toe te rekenen kosten;

5 de toerekening van grondstofkosten/werk derden;

6 de toerekening van de overige directe kosten en de indirecte kosten;

7 het bepalen van de kostprijstarieven per uur;

8 de toerekening van de kosten van de bewerkingen aan producten.

[1] Het benoemen van de bewerkingen

De kostprijsanalyse heeft onder andere tot doel de kosten per bewerking te bepalen.

Het is daarom belangrijk dat de gekozen bewerkingen overeenstemmen met de wijze

van calculeren. Zowel fysiek als calculatorisch worden door Engine B.V. de volgende

bewerkingen onderkend (bewerkingen zijn hier gelijk te stellen aan activiteiten):

1 engineering;

2 verspanen;

3 bankwerkzaamheden;

4 plaatwerkzaamheden;

5 verfspuiten;

6 monteren.
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[2] Het benoemen en onderverdelen van de kostenplaatsen

Na bestudering van de organisatie van Engine B.V. worden de volgende hulpkosten-

plaatsen onderkend: huisvesting, personeelsvoorziening, algemeen beheer, werkvoor-

bereiding en algemene fabricage. Daarnaast worden de zelfstandige kostenplaatsen

verkoop/aflevering en magazijn/inkoop onderkend.

[3] Het benoemen van de verdeelsleutels

Nadat de kostenplaatsen zijn benoemd, kan per kostenplaats worden bepaald op basis

van welke verdeelsleutels kosten worden toegerekend. Dit zijn de volgende sleutels:

1 Huisvesting

De totale kosten van huisvesting worden aan de hulpkostenplaatsen en activiteiten

toegerekend naar rato van het aantal vierkante meters, dat door de betreffende

hulpkostenplaats of activiteit in beslag wordt genomen.

2 Personeelsvoorziening

De totale kosten van personeelsvoorziening worden aan de hulpkostenplaatsen

en activiteiten toegerekend naar rato van de bezetting in arbeidsjaren.

3 Algemeen beheer

Tussen de kosten van algemeen beheer en de hulpkostenplaatsen respectievelijk

activiteiten bestaat bij de onderzochte bedrijven geen enkele relatie. Vandaar dat

gekozen is voor doorberekening via een opslagpercentage.

4 Magazijn/Inkoop

De toerekening van de kosten van magazijn/inkoop vindt direct aan producten

plaats, en loopt dus niet via bewerkingen. De toerekening vindt plaats als een

opslagpercentage op het materiaalinhoudpercentage van een product. Hierbij

wordt ervan uitgegaan dat de kosten van magazijn/inkoop evenredig zijn met de

aan een product bestede materiaalkosten.

5 Werkvoorbereiding en algemene fabricage

De kosten van werkvoorbereiding gaan rechtstreeks naar de hulpkostenplaats alge-

mene fabricage van waaruit ze aan de activiteiten worden toegerekend, omdat de

eerste aanzet van de productie bij de hulpkostenplaats algemene fabricage ligt.

De totale kosten van algemene fabricage worden aan de activiteiten toegerekend

naar rato van de bezetting uitgedrukt in arbeidsjaren per activiteit.

6 Verkoop/aflevering

De verkoopkosten en de kosten van voorzieningen zijn in eerste instantie verza-

meld onder de hulpkostenplaats verkoop/aflevering in de kostenverdeelstaat. De

totale verkoopkosten worden vervolgens over de activiteiten verdeeld naar rato van

de gemiddelde omzet per activiteit. De gemiddelde omzet per activiteit wordt bere-

kend door de gehanteerde verkooptarievan te vermenigvuldigen met het aantal
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directe uren per activiteit. Voor deze verdeelsleutel is gekozen, omdat per activiteit

niet bekend is hoeveel verkoopkosten door elke activiteit wordt veroorzaakt. Er

wordt verondersteld dat de activiteiten met de hoogste omzetten de meeste ver-

koopkosten veroorzaken.

[4] Bepaling van de toe te rekenen kosten

De toe te rekenen kosten worden ontleend aan de saldibalans van Engine B.V. Deze

kosten worden gesplitst in de kosten van:

1 grondstoffen/werk derden;

2 overige directe kosten;

3 indirecte kosten.

Bepaalde kosten uit de saldibalans kunnen zowel een direct als een indirect element

bevatten. Dit is het geval bij de loonkosten. Deze kosten dienen te worden geplitst in

direct en indirect.

[5] De toerekening van grondstofkosten/werk derden

De grondstofkosten en kosten van werk derden worden direct aan eindproducten toe-

gerekend.

[6] De toerekening van de overige directe kosten en indirecte kosten

De directe kosten bestaan uitsluitend uit de kosten van grond- en hulpstoffen, als-

mede uit de kosten van werk door derden dat specifiek ten behoeve van een bepaald

product is verricht. De directe lonen zijn niet rechtstreeks aan producten toegere-

kend. Dit komt omdat aan de directe mensuren directe machine-uren zijn gekoppeld.

De berekening van een integraal machine-mensuurtarief voorkomt dat bij elke calcu-

latie afzonderlijk mensuren en machine-uren moeten worden toegerekend, terwijl

één berekening met een integraal tarief ook volstaat. De kosten van machines kunnen

echter niet direct aan eindproducten worden toegerekend. Door de directe lonen te

koppelen aan de activiteiten waarop zij betrekking hebben, kan één integraal tarief

worden bepaald dat zowel de mensuren als de machine-uren omvat.

Kosten die een rechtstreeks verband met activiteiten vertonen worden direct aan de

activiteiten toegerekend. Kosten die geen rechtstreeksverband met de activiteiten ver-

tonen, worden via hulpkostenplaatsen aan activiteiten toegerekend.

Toerekening van loonkosten vindt plaats aan de hand van de werkstaten per werkne-

mer. Hierop is te zien welke activiteiten worden uitgevoerd en hoeveel tijd aan deze

activiteiten wordt besteed. Vervolgens worden per activiteit en hulpkostenplaats de

loonkosten bepaald, door de lonen van werknemers aan de betreffende activiteit of

kostenplaats toe te rekenen.
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De indirecte kosten waarvan bekend is door welke activiteit ze worden veroorzaakt,

gaan rechtstreeks naar de desbetreffende activiteit. Hieronder vallen bijvoorbeeld de

afschrijvingskosten en het onderhoud van machines. Aan de hand van de afschrij-

vingsstaten is bepaald hoeveel op de vaste activa is afgeschreven in 1996. De afschrij-

vingskosten van de machines die voor een bepaalde activiteit worden gebruikt, kun-

nen zo rechtstreeks aan de desbetreffende activiteit worden toegerekend. De afschrij-

vingskosten van de vervoermiddelen worden verdeeld naar rato van het aantal kilome-

ters dat ten behoeve van een bepaalde activiteit wordt gereden.

Met betrekking tot de energiekosten, behorende tot de huisvestingskosten, moet het

overgrote deel van deze kosten ten laste komen van de activiteiten die gebruikmaken

van machines. De onderhoudskosten van de snijmachine en de kosten van de teken-

kamer behorende tot de productiekosten, worden rechtstreeks aan de activiteiten snij-

den en engineering toegerekend, omdat deze activiteiten de kosten veroorzaken.

[7] Het bepalen van de kostprijstarieven per uur

De voorgaande stap had tot doel de totale kosten per activiteit te bepalen. Nu deze

kosten bekend zijn, kunnen de kostprijsuurtarieven per activiteit worden berekend.

Om tot een kostprijs per uur per activiteit te komen, worden de totale kosten per acti-

viteit gedeeld door het aantal direct productieve uren per activiteit. Hierbij kan onder-

scheid worden gemaakt tussen normale bezetting en werkelijke bezetting. Alle kosten

tot nu toe zijn berekend op basis van de werkelijke bezetting. Om te komen tot nacal-

culatorische kostprijzen, dient men bij deze stap uit te gaan van de werkelijke bezet-

ting. Wil men voorcalculatorische kostprijzen bepalen, dan dient te worden uitge-

gaan van de normale bezetting. De toegerekende kosten dienen dan echter ook te

worden aangepast aan de kosten bij normale bezetting. Dit kan door het verschil tus-

sen normale en werkelijke bezetting in uren te vermenigvuldigen met de variabele

kosten per uur, en dit te salderen met de werkelijk kosten. Door ons werden beide

methodieken toegepast. Wordt op basis van de werkelijke kosten gerekend, dan wordt

het voor de onderneming inzichtelijk welke productgroepen verantwoordelijk zijn

voor welke bijdrage in het rendement in een bepaald jaar. Berekeningen op basis van

normale bezetting vormen de basis voor de bepaling van voorcalculatorische calcula-

tietarieven alsmede voor het nemen van strategische beslissingen.

[8] De toerekening van de kosten van de bewerkingen aan producten

De toerekening van de kosten van de bewerkingen aan producten geschiedt op basis

van het recept van een product. Op dit recept staat nauwkeurig vermeld welke materi-

alen en welke bewerkingen aan een product worden uitgevoerd. Dit kan zowel voor-

als nacalculatorisch zijn.

Het uitvoeren van de bovenstaande kostprijsanalyse in de machinebouw dient de vol-

gende drie doelen:

[1] Op basis van de voorgaande acht stappen kunnen in bepaalde gevallen niet alleen de
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kostprijzen per product, maar tevens de kostprijzen per productgroep worden bere-

kend. Dit vindt plaats door per productgroep vast te stellen hoeveel tijd per bewer-

king aan de betreffende productgroep is besteed, alsmede het materiaalverbruik per

productgroep vast te stellen. De geautomatiseerde systemen van de onderzochte

bedrijven bieden over het algemeen mogelijkheden om de voorgaande gegevens in

relatief weinig tijd te genereren. Aangezien bij de onderzochte bedrijven eveneens

de omzetten per productgroep bekend zijn, kan per productgroep worden vastgesteld,

wat de bijdrage ervan in het resultaat is. Voorwaarde om kostprijzen per product-

groep te kunnen berekenen is dat de afzet kan worden onderverdeeld in bepaalde

herkenbare groepen, waarbij binnen de groep een ongeveer gelijke verhouding van

verrichte bewerkingen per product bestaat.

De kostprijsanalyse is zowel bij Engine B.V. als bij de andere onderzochte bedrijven

over drie jaren uitgevoerd. Opvallend is dat de relatieve bijdrage van de diverse pro-

ductgroepen aan het resultaat over het algemeen van jaar tot jaar ongeveer gelijk is.

Daarnaast valt op dat de individuele orders per productgroep grosso modo evenwich-

tig bijdragen aan het resultaat per productgroep, behoudens enkele uitzonderingen.

De ondernemingen verklaren dit door de marktomstandigheden in de product/markt-

combinatie waarop een bepaalde productgroep wordt afgezet: in sommige product/

marktcombinaties is de prijsconcurrentie aanzienlijk minder sterk dan in andere.

Daarnaast valt op dat bepaalde (verliesgevende) bewerkingen bij bepaalde product-

groepen aanzienlijk minder voorkomen dan bij andere.

[2] Met de uitgevoerde kostprijsanalyse kan worden vastgesteld wat de vaste en wat de

variabele kosten per bewerking zijn. De indeling in variabele en vaste kosten is geba-

seerd op het wel of niet reageren van de kosten op een wijziging van de bedrijfsdrukte

in een bepaalde periode. Onder de bedrijfsdrukte of bezetting wordt verstaan de mate

waarin gebruik wordt gemaakt van de beschikbare capaciteit. Afhankelijk van het type

bedrijf kan deze bezetting in een bepaalde periode worden uitgedrukt in de productie-

omvang, de omzet, het aantal arbeidsuren of het aantal machine-uren. De bezetting

van de deelnemende metaalbedrijven wordt uitgedrukt in mensuren, omdat de capa-

citeit van de werknemers bepalend is voor de productie. Het aantal mensuren vormt

het knelpunt (de bottleneck) bij de onderzochte metaalbedrijven en niet het aantal

machine-uren. De machines zijn bij alle onderzochte metaalbedrijven onderbezet.

Binnen bepaalde grenzen bestaat er een lineair verband tussen de hoogte van de kost-

prijsuurtarieven per activiteit en de bezetting ervan, omdat de variabele kosten recht-

streeks variëren met de productieomvang.

Het bepalen van de vaste en variabele kosten per activiteit geschiedt door de kosten-

soorten naar vast en variabel in te delen en vervolgens de toerekeningen naar kosten-

plaatsen te volgen. Indien bekend is wat de vaste en wat de variabele kosten per bewer-

king zijn, dan kan tevens worden vastgesteld hoe de kostprijs per bewerking verandert

indien er meer van de desbetreffende bewerkingen zouden worden uitgevoerd. Indien
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bij een bepaalde bewerking sprake is van onderbezetting en de variabele kosten van de

betreffende bewerking laag zijn, kan de onderneming overwegen werkzaamheden

aan te trekken waaraan veel eenheden van de onderbezette bewerking moeten worden

besteed. Eventueel kan zij hierbij het in rekening te brengen tarief voor de desbetref-

fende bewerking verlagen.

[3] Met behulp van de kostprijsanalyse kunnen ‘if-then’-analyses worden uitgevoerd waar-

bij de gevolgen van de respectievelijke kostprijzen bij wijzigingen in het assortiment

worden bepaald.

De bijdragen in het resultaat per productgroep, de ‘if-then’-analyses en het inzicht in

vaste en variabele kosten per bewerking geven informatie bij het nemen van assorti-

mentsbeslissingen, alsmede bij het bepalen van strategische verkoopprijzen.

Naast strategische doelen heeft de genoemde kostprijsberekening nog een operationeel

doel. De berekende kostprijzen per bewerking kunnen voor toekomstige perioden gel-

den als voorcalculatorische kostprijs. Vervolgens kan op basis hiervan de verkoopprijs

worden bepaald. Doordat per machine eveneens de vaste en variabele kosten kunnen

worden vastgesteld, kan de berekende kostprijs tevens een hulpmiddel zijn bij het bepalen

van eventuele kortingen ten tijde van onderbezetting.

7.3.2.2 Conclusies uit de kostprijsanalyse voor Engine B.V.
Op basis van de bij Engine B.V. uitgevoerde kostprijsanalyse kunnen de volgende conclu-

sies worden getrokken:

1 De onderbezetting op de afdeling Verfspuiten leidt tot een hoge kostprijs per uur € 55,66.

De activiteit verfspuiten wordt aan afnemers doorberekend tegen € 36,36 per uur. Het uit-

besteden van deze activiteit dient daarom te worden overwogen.

2 De hoogste resultaten per uur worden behaald op de volgende werkzaamheden: mon-

teren, bankwerk en engineering. Op de activiteiten verspanen en plaatwerk wordt

noch winst noch verlies gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat producten waarin relatief

veel van de activiteiten monteren, bankwerk en engineering plaatsvindt, een hoge bij-

drage leveren aan het resultaat.

3 Tot nu toe wordt door Engine B.V. voor alle bewerkingen uitgegaan van dezelfde kost-

prijs. Dit leidt tot verkeerde calculaties. In bepaalde gevallen worden zelfs verliesgevende

opdrachten aangenomen. De verliesgevende opdrachten betreffen vooral opdrachten,

waarin weinig materiaal wordt verwerkt of waarbij het materiaal door de opdrachtgever

wordt aangeleverd. Dit komt doordat Engine B.V. in dat geval (vrijwel) geen winst op

materialen behaalt.

4 Een hogere bezetting van de afdelingen verspanen en plaatwerk zou de kostprijs ervan

sterk doen dalen. De verkoopafdeling dient daarom extra aandacht aan deze orders te

besteden. Ze dient op de markt af te tasten of een prijsverlaging van deze werkzaam-

heden tot zodanig veel extra werk leidt, dat deze prijsverlaging overgecompenseerd

wordt door de kostprijsverlaging van de bewerking die daardoor ontstaat.
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5 De markt voor hekwerken en roosters wordt gekenmerkt door een sterke prijscon-

currentie. Om ondanks de lage verkoopprijzen toch een positief rendement op deze

producten te kunnen behalen, dient de kostprijs eveneens laag te zijn. Hierbij speelt

de schaal waarop kan worden geproduceerd een grote rol. Engine B.V. zal zich moeten

beraden over de vraag of zij ook in de toekomst hekwerken en roosters in haar assorti-

ment op wil nemen. In dat geval zal de productie binnen enkele jaren moeten worden

verdubbeld om ook in de toekomst tegen concurrerende prijzen hekwerken en roos-

ters te kunnen aanbieden.

7.3.3 Distinctive competitive factors in de machinebouw
De KSF waarop de door ons onderzochte ondernemingen zich alle vijf willen onderschei-

den ten opzichte van de concurrenten, is het voldoen aan specifieke klanteisen tegen een

gunstige kostprijs. Hierdoor wordt dit voor deze ondernemingen behalve een KSF tevens

een DCF. Bij de DCF, ‘het voldoen aan specifieke klanteisen tegen een gunstige kostprijs’,

spelen met name de afdelingen enginereering, calculatie en werkvoorbereiding een

belangrijke rol. De onderneming kan deze processen bewaken door aandacht te schenken

aan onder meer de volgende punten:

Engineering:

• het aantal contacten met de opdrachtgever per project;

• het aantal bezoeken bij de opdrachtgever per project;

• het aantal tekeningen/ontwerpen per project;

• de toegevoegde waarde per FTE op de afdeling engineering;

• gemiddeld aantal mandagen engineering per project;

• het aantal wijzigingen van het ontwerp nadat met de productie van een bepaalde

machine is gestart.

Offerte/Calculatie:

• de kosten van calculatie per project (eventueel verminderd met de ontvangen calcula-

tievergoedingen);

• het aantal calculaties per project

• het aantal projecten waarbij de calculatie niet haalbaar is gebleken

• gemiddelde toegevoegde waarde per uur, gesplitst naar productie en engineering, die

op een bepaald project kan worden gerealiseerd

Werkvoorbereiding/projectbegeleiding:

• aantal uren werkvoorbereiding per project als percentage van het totaal aantal gecalcu-

leerde productie-uren;

• het aantal stand-opnames per project, per werksoort of per hoeveelheid productie-uren.

Verder zijn van belang:

• de stand van de orderportefeuille, in geld en in dagen gemeten;

• de voorraad onderhanden werk, verminderd met eventueel hierop ontvangen deelbe-

talingen;
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• het personeelsverloop;

• het percentage ziekteverzuim;

• de omzet per opdrachtgever;

• de verkoopkosten per order;

• bezetting van het materieel;

• doorlooptijd van projecten en de omloopsnelheid van de voorraden;

• financiële kengetallen, zoals de gemiddelde debiteurentermijn, personeelskosten per

medewerker e.d.

Na oplevering van de machines zijn nog relevant:

• het aantal herstelpunten na oplevering;

• het aantal klachten;

• het aantal garantiegevallen;

• de verhouding tussen het werkelijke en het begrote aantal montage-uren. Soms

geschiedt montage op regiebasis. In dat geval wordt er over deze uren geen calculatie-

risico gelopen. In de meeste gevallen is er echter ook dan een indicatie van het aantal

montage-uren aan de klant afgegeven. De leverancier kan hier dan niet zonder meer

sterk van afwijken.

Bij Engine B.V. gelden behalve de KSF’en die gelden voor de machinebouw ook specifieke

KSF’en voor de hekwerken en roosters. De producten zijn gestandaardiseerd en prijs-

vergelijking door afnemers is eenvoudig. De fabrikant voegt weinig waarde toe in de

vorm van kennis. Aangezien de prijs de belangrijkste KSF is, dient een fabrikant die de

markt van hekwerken en roosters succesvol wil bedienen, te beschikken over een aantal

DCF’en die goedkope productie ten opzichte van de concurrenten mogelijk maakt.

De volgende DCF’en zijn daarbij van belang:

1 Productie dient plaats te vinden in partijen van voldoende grote omvang. Hierdoor

kunnen schaalvoordelen worden behaald op het gebied van instel- en omsteltijden

van bijvoorbeeld las- robots alsmede op het gebied van de inkoop van materialen.

2 Het produceren van grote partijen levert enerzijds schaalvoordelen op, maar brengt

anderzijds voorraadkosten met zich mee. De onderneming dient daarom een opti-

mum te vinden tussen de beide kosten voor- en nadelen.

3 De verhouding direct/indirect personeel en het aantal productieve uren van direct

personeel. De factoren beïnvloeden de kostprijs wezenlijk.

4 De bezetting van de belangrijkste machines, waaronder lasrobots.

7.4 De toepassing van het resultatenvolgsysteem in de machine-industrie
Bij de kostprijsanalyse hebben wij de diverse kostprijzen per bewerking berekend. Deze

kosten zijn mede afhankelijk van de bezetting: omdat een gedeelte van de kosten van

een bewerking vast is leidt een hogere bezetting (tot op zekere hoogte) tot een lagere kost-

prijs.
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De kostprijsanalyse kan ondersteunen bij het bepalen van de doelstellingen met betrek-

king tot het assortiment en de af te zetten hoeveelheden. Het formuleren van deze doel-

stellingen verloopt identiek aan de wijze die in het vorige hoofdstuk bij Feed B.V. werd

beschreven. Deze doelstellingen worden vervolgens financieel vertaald in de vorm van een

begroting.

Op basis van het aantal directe uren en de begrote kosten en omzetten kan een kostprijs

en omzet per direct uur worden bepaald. Deze kostprijs is een gemiddelde, want, zoals

uit de kostprijsanalyse is gebleken, zijn de kosten in werkelijkheid afhankelijk van de

aard van de bewerking. Bij de toepassing van het resultatenvolgsysteem brengen wij de

(gedifferentieerde) begrote opbrengsten en kosten echter terug tot de gemiddelde kos-

ten en opbrengsten per direct uur.

Eén van de doelen van het RVS is te volgen of dit gemiddelde wekelijks wordt behaald. Is

dat niet het geval, dan is een nadere analyse noodzakelijk. De reden om met gemiddelde

kosten en opbrengsten te werken, is het gemak dat dat met zich meebrengt. En juist dat

gemak is belangrijk bij de interne rapportage in het MKB. Op de volgende pagina is een

afbeelding van de standaardweekstaat voor toepassing in de machine-industrie weergege-

ven. We lichten de onderdelen van de weekstaat achtereenvolgens toe.
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Afbeelding 24  De weekstaat

Vobe BV Tel: 0478-584333 Jaar x, week: y
Noorderhof 8 Fax: 0478-584624 WBD: 5
5804 BV Venray 901635 WBD CUM: 58

Resultaat Productieve uren Week Cumulatief Begroot

Toegevoegde waarde 503778 Aantal personen 30,00 28,32 31,00
Correctie uren 0
Af: kosten 481710 Aanwezige uren 1200 13140 13050
Resultaat cumulatief 22068 Ziek 15 570 653
Resultaat deze week 5783 Verlof 10 216 172

Overuren 12 252 290
Resultaat per uur 1.9 Inleenuren 0 0 0 
Toegevoegde waarde per uur 41.7 Indirecte uren 17 525 580
Inkopen deze week 1250 Directe uren 1170 12081 11935
Gefactureerd deze week 26750

Uren per dag 234 208 206

Ziektepercentage 1.3 4.3 5.0

Kosten Week Cumulatief Begroot 
Per uur Totaal Per uur Totaal per uur

Direct loon 14.8 17258 14.8 17819 514.8
Kosten inleenuren 0.0 0 0.0 0 0.0
Kosten indirect loon 0.2 251 0.7 7744 0.7
Salarissen 6.7 7863 7.6 91205 7.6
Totale loonkosten 21.7 25371 23.0 277144 23.0
Overige kosten 12.5 14588 14.0 169215 14.0
Afschrijvingen 2.6 3048 3.0 35351 2.9
Ondernemersloon 0.0 0 0.0 0 0.0
Totale kosten 36.8 43007 39.9 481710 39.9

Onderhanden werk Omzet berekening Voorraad

Saldo primo 23750 Te factureren primo 25057 Beginvoorraad 44000
Uren 302025 Uren 503778 Ink. t/m vorige week 56250
Correctie uren 0 Correctie uren 0 Inkopen deze week 1250
Materialen 55976 Materialen 55976 Af: verbruik 55976
Correctie materialen -16422 Correctie materialen -16422 Correctie materialen -16422
Af: gefactureerd 288984 Te factureren 568389 Eindvoorraad 61946 
Vooruitgefact. 0 Af: gefactureerd 461000
Saldo ultimo 76345 Saldo ultimo 107389

Liquide middelen 1 januari Deze week Investeringen/ Cumulatief Begroot
Aflossingen

Bank -202800 -193300 Investeringen 0 0
Kas 0 375 Aflossingen 25375 101500
Crediteuren 160250 144000
Debiteuren 423950 406250
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Toelichting bij het resultatenvolgsysteem
De weekstaat in de machinebouw bevat de volgende zes gegevens:

1 resultaat;

2 productieve uren;

3 kosten;

4 onderhanden werk;

5 omzetberekening;

6 voorraad.

Daarnaast bevat de weekstaat een aantal gegevens die specifiek zijn voor het bedrijf, waar-

voor de weekstaat wordt opgesteld. Deze gegevens bevatten onder andere informatie over

de Distinctive Competitive factors van de onderneming.

De niet bedrijfsspecifieke onderdelen worden hier punt voor punt toegelicht.

[1] Resultaat

Hier wordt het resultaat van deze week en het resultaat cumulatief (van het lopende

jaar tot en met deze week) weergegeven. De berekening komt tot stand door de toege-

voegde waarde te nemen, en hiervan de kosten af te trekken. Indien afwijkingen

gaan ontstaan tussen het begrote uurtarief en het werkelijk gerealiseerde uurtarief,

dan zal op deze toegevoegde waarde een correctie worden doorgevoerd.

[2] Productieve uren

Het is relevant om steeds inzicht te houden in het aantal productieve uren dat wordt

gerealiseerd. Daartoe dient deze rubriek. Er wordt aangegeven hoe het aantal directe

uren totstandgekomen is. Dit kan van week tot week verschillend zijn door bijvoor-

beeld ziekte en overuren. Het aantal directe uren per dag en het ziektepercentage

worden per week, cumulatief en volgens begroting (cumulatief) weergegeven. Indien

het aantal directe uren per dag significant lager is dan begroot, zal dit een negatieve

invloed op de kosten per uur tot gevolg hebben.

[3] Kosten

Bij de kosten wordt onderscheid gemaakt in loonkosten, overige kosten, afschrijvin-

gen en eventueel een gewaardeerd ondernemersloon.

Het loon wordt gesplitst in vier onderdelen: de kosten van directe uren, de kosten

van indirecte uren (dit zijn uren van direct personeel, die in een bepaalde week min of

meer toevallig indirecte uren verrichten, bijvoorbeeld reisuren van en naar een project,

of opruimen. De post salarissen betreft de mensen die volledig indirect zijn en die dus

in principe geen werkboekjes inleveren (administrateur e.d.).
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De overige kosten bevatten alle kosten behalve de kosten die in deze staat apart wor-

den vermeld, dus inclusief rente. Het ondernemersloon kan worden gehanteerd

indien de ondernemer niet op de loonlijst staat. Op deze wijze wordt een reëel beeld

gegeven van het bedrijfseconomische resultaat.

Kosten worden in totaal en tevens op basis van het aantal directe uren weergegeven.

Hierdoor wordt het verband zichtbaar tussen het aantal directe/indirecte uren en de

kosten die een onderneming gemiddeld per uur heeft. Deze kosten dienen uit de toe-

gevoegde waarde te worden opgebracht. De toegevoegde waarde (per uur) is de gemid-

delde toegevoegde waarde die in haar totaliteit wordt gerealiseerd. Deze kan zijn opge-

bouwd uit winst op materialen, mensuren en eventuele commerciële winsten.

[4] Onderhanden werk

Het onderhanden werk geeft de stand van het onderhanden werk aan tegen kostprijs.

[5] Omzetberekening

Hier wordt de theoretische omzet berekend . Hiervan wordt afgetrokken dat wat

werkelijk tot en met een bepaalde week gefactureerd is . Wat er overblijft is de

stand, die voor de bestaande werken nog gefactureerd zou moeten kunnen worden .

Indien dit bedrag niet meer kan worden gefactureerd, leidt dat tot een correctie. Dit

kan worden veroorzaakt door een ander materiaalverbruik als begroot, door calculatie-

verschillen, prijsverschillen of efficiencyverschillen. De ondernemer dient dit na te

gaan. Verschillen in materiaalverbruik ontstaan indien de theoretische eindvoor-

raad af gaat wijken van de werkelijke eindvoorraad.

[6] Voorraad

Hier wordt de theoretische eindvoorraad berekend. Afhankelijk van de administratie,

wordt hier met een voorraadadministratie of met een vast percentage materiaalverbruik

van de omzet gerekend. Indien de theoretische eindvoorraad gaat afwijken van de wer-

kelijke voorraad, houdt dat in dat het materiaalverbruik anders ligt dan begroot. Indien dit

percentage lager ligt dan gebruikelijk, zal minder winst op materialen worden behaald en

zal de toegevoegde waarde dus onder druk kunnen komen te staan. Een dergelijke af-

wijking van het materiaalverbruik ten opzichte van de begroting wordt onder ‘correctie

materialen’ weergegeven. 

Eventueel kunnen op de weekstaat nog andere rubrieken voorkomen, bijvoorbeeld liquide

middelen, investeringen en aflossingen. Bij liquide middelen wordt de stand per 1 januari

en de stand per einde van de desbetreffende week weergegeven. Bij investeringen/aflos-

singen worden de begrote investeringen/aflossingen per jaar weergegeven, alsmede de

werkelijke investeringen en aflossingen tot en met de desbetreffende week.

Daarnaast kunnen op de weekstaat gegevens worden vermeld met betrekking tot de

KSF’en, de DCF’en en eventuele andere financiële en niet-financiële indicatoren (zie
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paragraaf 7.3.3). Als voorbeeld noemen we de volgende:

1 Productie dient plaats te vinden in partijen van voldoende grote omvang. Hierdoor

kunnen schaalvoordelen worden behaald op het gebied van instel- en omsteltijden

van bijvoorbeeld las- robots alsmede op het gebied van de inkoop van materialen. De

instel- en omsteltijden worden daarom opgenomen op de interne rapportage. (In de

mengvoederindustrie werd de gemiddelde batchgrootte opgenomen op de interne rap-

portage. De reden hiervoor is dat in de mengvoederindustrie de batchgrootte eenvou-

diger kan worden bepaald dan de instel- en omsteltijden, en dat in de machine-indus-

trie de instel- en omsteltijden eenvoudiger kunnen worden bepaald dan de gemid-

delde seriegrootte.)

2 Het produceren van grote partijen levert enerzijds schaalvoordelen op, maar brengt

anderzijds voorraadkosten met zich mee. De onderneming dient daarom een opti-

mum te vinden tussen de beide kosten voor- en nadelen. De voorraadhoogte wordt

daarom wekelijks gevolgd.

3 De verhouding direct/indirect personeel en het aantal productieve uren van direct perso-

neel. Deze factoren worden in de weekstaat opgenomen in rubriek ‘productieve uren’.

4 De bezetting van de belangrijkste machines, waaronder lasrobots.

De weergave en normering daarvan verloopt identiek aan de case die wij in de mengvoe-

derindustrie beschreven. Wij gaan er daarom hier niet verder op in.

7.5 Vergelijking van de toepassing van het MKS in de machinebouw en 
in de mengvoederindustrie

Om de machinebouw en de mengvoederindustrie onderling te kunnen vergelijken, noe-

men we hier nog eens de belangrijkste kenmerken van beide branches.

De mengvoederindustrie betreft een volwassen markt, die wordt gekenmerkt door stan-

daardisatie van de dienstverlening. Door middel van specifieke voeders en een breed assor-

timent proberen producenten aan de individuele wensen van afnemers te voldoen, maar

concurrenten onderscheiden zich op dit punt niet van elkaar. Specialisatie en voldoen aan

specifieke wensen is standaard. De markt is relatief transparant en het aantal aanbieders is

groot. Er is sprake van een kapitaalintensieve procesindustrie, waarbij de totale bezetting

van de fabriek een grote invloed heeft op de te behalen resultaten. Het product doorloopt

achtereenvolgens een aantal fasen in het productieproces. Dit proces is in principe voor alle

producten gelijk, hoewel sommige producten bepaalde fasen niet doorlopen. (Zo vindt bij

aflevering in meelvorm het persen niet plaats.) Het verschil tussen de diverse eindproduc-

ten is met name het gevolg van het verschil in grondstofreceptuur.

In de machinebouw is een hoge mate van specialisatie te onderkennen. Deze specialisatie

is met name het gevolg van de specifieke kennis en knowhow van de engineering en de

verkoopafdeling van de machinefabrieken. De werkzaamheden die aan het fysieke pro-

duct worden verricht zijn bij de door ons onderzochte bedrijven vergelijkbaar (enginee-

ring, verspanen, bankwerk etc).
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Tabel 44  Processen machinebouw versus mengvoederindustrie

Machinebouw

Inkoop

• Zelf doen of uitbesteden is een thema met

zowel strategische als operationele 

relevantie. Uitbesteding betreft vrijwel 

uitsluitend halffabrikaten.

• Ingaande logistiek wordt door de grond-

stofleverancier verzorgd.

• Inkoop vindt plaats in eigen beheer.

• Bij de leverancierskeuze spelen kwaliteit,

prijs en leverbetrouwbaarheid een rol.

• De omloopsnelheid van de voorraden ver-

schilt sterk van bedrijf tot bedrijf 

(1 tot 6 maanden). Inkoopbeleid is hierbij

zeer relevant.

• Grondstofprijzen fluctueren enigszins in

de tijd. Prijsverschillen tussen leveranciers

kunnen aanzienlijk zijn.

• De inkoopwaarde van de materialen

bedraagt (afhankelijk van de hoeveelheid

uitbesteed werk) circa 40% van de omzet.

Administratie

• Per project wordt een voor- en een 

nacalculatie gemaakt. Hierin worden de

diverse werksoorten afzonderlijke opgeno-

men. Afstemming van voor- en nacalcula-

tie vindt plaats per project per werksoort.

• Het belangrijkste element in de calculatie

wordt gevormd door de uren van de 

engineering afdeling.

Mengvoederindustrie

• Uitbesteding bij derden komt voor, maar

slechts in beperkte mate. In het geval dat

wordt uitbesteed, wordt het totale product

door derden vervaardigd.

• Ingaande logistiek vindt plaats door de

grondstofleverancier, door derden en door

de mengvoederfabrikant zelf. Ingaand

transport geschiedt per as of per schip.

• Inkoop vindt plaats in eigen beheer of door

een inkoopcombinatie. Een groot deel van

de inkopen vindt plaats op de termijnmarkt.

Dit doet men om organisatorische redenen,

om verzekerd te zijn van levering en in ver-

band met verwachte prijsfluctuaties.

• Bij de leverancierskeuze zijn voornamelijk

de beschikbaarheid van de grondstoffen en

de leveringscondities van belang.

• De omloopsnelheid van de voorraden

bedraagt circa 10 dagen tot twee weken.

• Grondstofprijzen fluctueren sterk.

Prijsverschillen tussen leveranciers zijn

zeer gering.

• De inkoopwaarde van de grondstof

bedraagt (afhankelijk van het absolute

prijspeil) circa 83% van de omzet.

• Voorcalculatie geschiedt voornamelijk

door bepaling van de receptuur met het

daaraan verbonden grondstofverbruik

tegen dagprijzen. Hierop wordt een stan-

daardtoeslag berekend ter dekking van alle

overige kosten. Nacalculatie vindt perio-

diek plaats per productsoort (cumulatief).

• Het belangrijkste element in de calculatie

wordt gevormd door de grondstoffen.



287toepassing van het mks in de machine-industrie

Tabel 44  Vervolg

Machinebouw

Verkoop/Marketing

• Het product betreft een investeringsgoed,

dat in principe eenmalig wordt aangekocht

voor langere tijd.

• De verkoopprijs komt voornamelijk tot

stand op basis van voorcalculatie. 

Deze   voorcalculatie bestaat voornamelijk

uit kosten van materialen, arbeidskosten

en kosten van werk door derden.

• Bepaling van het ontwerp geschiedt in 

veelvuldige samenspraak met de afnemer.

Na aflevering verricht de leverancier in veel

gevallen de montage en eventueel onder-

houd.

• In principe zijn slechts één of enkele lever-

anciers in staat hetzelfde product te leveren.

• Levering geschiedt in principe mondiaal.

Productie

• De productie betreft stukproductie of 

productie in kleine series.

• De productie is arbeidsintensief.

• De productieafdeling kan in principe

diverse machines en tevens eventuele

andere metaalproducten produceren, mits

de daarvoor benodigde kennis aanwezig is.

• Gelijktijdig kunnen diverse bewerkingen

ten behoeve van een bepaald eindproduct

worden uitgevoerd. Productieplanning en

werkvoorbereiding spelen een essentiële

rol bij de bewaking van de doelmatigheid.

Mengvoederindustrie

• Het product betreft een verbruiksgoed. 

Er is sprake van een langdurige intensieve

relatie met afnemers.

• De verkoopprijs van grote ondernemingen

komt tot stand door de waarde van de

grondstoffen te vermeerderen en een 

toeslag ter dekking van winst en kosten.

Middelgrote en kleine ondernemingen 

volgen in hoofdlijnen de prijsstelling van

de grote ondernemingen.

• De receptuur van het vervaardigde product

is toegespitst op de specifieke behoefte

van de klant. Afhankelijk van het kennis-

niveau en de wensen van de klant vindt

hierover overleg en afstemming plaats.

• In principe is een groot aantal leveranciers

in staat het product te leveren.

• Levering geschiedt in een beperkte regio in

verband met de transportkosten. 

Door  schaalvergroting van afnemers

neemt de afstand tot afnemers waarbij nog

rendabel kan worden afgeleverd, echter

steeds verder toe.

• De productie betreft procesproductie.

• De productie is kapitaalintensief.

• De aanwezige machines kunnen in prin-

cipe voor diverse diergroepen voeders 

produceren, mits de daarvoor benodigde

nutritionele kennis en grondstoffen 

aanwezig zijn.

• Producten doorlopen de productieproces-

sen altijd in dezelfde volgorde. Eventueel

worden bepaalde onderdelen van het 

productieproces overgeslagen. Na ingifte

in het productieproces wordt het verdere

traject automatisch uitgevoerd.

Productieplanning houdt in planning van

ingiften.
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Tabel 44  Vervolg

Machinebouw

Beleid

• De belangrijkste beleidsvragen betreffen

prijsstelling, de product/marktcombinaties

die men wenst te bedienen, verkoopbeleid

en inkopen/uitbesteden van halffabrikaten.

Organisatie/Personeel

• De organisatie dient zich te richten op

doelmatigheid van de urenbesteding 

(met name productie), minimalisering van

de voorraden en een hoge kwaliteit van de

verkoop- en engineeringafdeling.

• De verhouding indirect/direct personeel is

ongeveer 1:3. Onder direct personeel wordt

verstaan: engineers en productiemede-

werkers.

• HBO-/WO-personeel bevindt zich met

name bij de afdelingshoofden, de engineers

en verkoop. Administratief personeel heeft

voornamelijk een MBO-opleiding en pro-

ductiepersoneel een LBO-/MBO-opleiding.

Onderzoek & Ontwikkeling

• Onderzoek en ontwikkeling vindt voorna-

melijk plaats in het kader van specifieke

projecten. De kosten hiervan kunnen in

principe direct aan afnemers worden door-

berekend.

Financiën

• Het grootste financiële risico wordt

gevormd door (de calculaties van) engin-

eering. Soms blijkt men zich totaal te verre-

kenen bij het ontwikkelen van een product,

of blijkt dat men überhaupt niet in staat is

een product de produceren. Daarnaast

vormt de garantieverplichting een risico.

• Het productieproces is arbeidsintensief.

• Het rendement van de productie wordt met

name bepaald door een gunstige verhou-

ding directe/indirecte medewerkers, als-

mede de doelmatigheid van de directe uren.

Mengvoederindustrie

• De belangrijkste beleidsvragen zijn: 

specialisatie en/of differentiatie, aankoop

van afzet of eventuele verkoop van de

onderneming.

• De organisatie dient zich voornamelijk te

richten op een goede bezetting van de

fabriek, alsmede op een goed inkoopbeleid.

• De verhouding indirect/direct personeel is

ongeveer 1:1. Tot het direct personeel

behoren de nutritionist, de operators 

(productie) en de chauffeurs.

• HBO-/WO-personeel bevindt zich met

name bij de afdelingshoofden, de nutritio-

nisten en de verkoopafdeling. Het admini-

stratief personeel heeft voornamelijk een

MBO-achtergrond. LBO-/MBO-personeel

bevindt zich met name op de afdelingen

productie en transport.

• Nieuwe ontwikkelingen worden met name

door enkele grote mengvoederfabrikanten

in gang gezet, waarna de kleinere fabrikan-

ten deze ontwikkelingen volgen. De ont-

wikkelingskosten zijn indirecte kosten.

• Het grootste financiële risico wordt

gevormd door de inkoop van grondstoffen.

Onjuiste inkoopbeslissingen kunnen lei-

den tot grote verliezen.

• Het productieproces is kapitaalintensief

• Het rendement van de productie wordt

met name bepaald door de bezetting van

de productiecapaciteit. Het aantal te pro-

duceren tonnen per uur is afhankelijk van

de vraag, de gemiddelde ordergrootte, en

het aantal omstellingen dat noodzakelijk is

(productsoorten).



Mede aan de hand van tabel 44 geven we enkele verschillen aan tussen de toepassing

van het MKS in de metaal en de toepassing ervan in de mengvoederindustrie.

[1] De product/markt matrix is voor vrijwel alle mengvoederbedrijven identiek.

Onderlinge verschillen hebben voornamelijk te maken met het afzetgebied, maar niet

met het soort producten, het productieproces en de afnemers. (Hierop bestaan enkele

kleine uitzonderingen. De mengvoederindustrie kent bedrijven die zich op bepaalde

niches richten, zoals pet-food en speciale paardenvoeders.) De product/markt matrices

in de machinebouw daarentegen zijn specifiek per bedrijf. Dit heeft tot gevolg dat

het in de machinebouw niet mogelijk is te volstaan met één externe analyse en de

bijbehorende afleiding van KSF’en. De externe analyse en de afleiding van de KSF’en

kunnen niet plaatsvinden in het kader van de bedrijfsvergelijking, maar dit deel van de

diagnose moet individueel per bedrijf worden uitgevoerd.

[2] De kostprijsanalyse uit het MKS waarbij elementen van zowel de kostenplaatsenme-

thode als de ABC-methode worden gebruikt, levert andere informatie op bij toepas-

sing in de machinebouw dan bij toepassing in de mengvoederindustrie. De tabel op de

volgende pagina geeft deze verschillen weer.
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[3] De mengvoederindustrie is een krimpende bedrijfstak. De markt is transparant. De

belangrijkste behoeften van afnemers zijn door de aanbieders geïdentificeerd en wor-

den vervuld. Grote aanbieders voeren regelmatig marktonderzoek uit om eventuele

nieuwe KSF’en direct te kunnen analyseren en hierop in te spelen. Kleine en middel-

grote aanbieders volgen deze ontwikkelingen op de voet. Het is daarom moeilijk voor

een mengvoederbedrijf om zich op de markt te onderscheiden. Hetzelfde geldt voor

de distinctive competitive factors.
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Tabel 45  Kostprijsanalyse in de machinebouw vs. mengvoederindustrie

Machinebouw

Operationeel

• De kostprijsanalyse levert kostprijzen per

activiteit (engineering, verspanen, bank-

werk etc.).

• De kostprijzen per activiteit kunnen wor-

den gehanteerd bij het maken van voor-

calculaties.

Strategisch

• Per activiteit kan een elasticiteitsanalyse

worden gemaakt. Indien een bepaalde acti-

viteit onderbezet is, kan worden beoor-

deeld wat de verandering van de  kosten

van de betreffende activiteit is bij een

andere bezetting. Eventueel kan het mana-

gement proberen orders aan te   trekken

waarbij bepaalde specifieke activiteiten

beter worden benut.

• Bij sommige bedrijven worden de geprodu-

ceerde machines ingedeeld in productgroe-

pen. Door de individuele dekkingsbijdragen

van de machines uit een bepaalde product-

groep te sommeren, kan een bijdrageana-

lyse per productgroep worden opgesteld

(Dit is niet bij elk bedrijf een mogelijkheid.

E.e.a. is afhankelijk van de mate van detail-

lering van de financiële administratie).

Mengvoederindustrie

• De kostprijsanalyse levert kostprijzen per

productieactiviteit (persen, malen etc.) in

combinatie met een bepaalde product-

groep (b.v. per ton is het persen van big-

genkorrels duurder dan het persen van

afmestkorrels).

• Gemakshalve bestaat de voorcalculatie uit-

sluitend uit een calculatie van de  waarde

van de grondstoffen. Hierop wordt een

standaardopslag ter dekking van alle kos-

ten en winst genomen.

• Per productgroep ontstaat inzicht in de

kosten en bijdragen in het resultaat. Deze

informatie levert een bijdrage bij het

nemen van assortimentsbeslissingen.

• De gevolgen van een verandering van

batchgrootte op het resultaat kan worden

beoordeeld.



In de machinebouw is dat niet zo. De markt is minder transparant en producten van

twee verschillende aanbieders zijn nooit volledig identiek. Het opsporen van speci-

fieke klantbehoeften om daar vervolgens op in te kunnen spelen, biedt meer mogelijk-

heden dan in de mengvoederindustrie, omdat dergelijke exercities daar voortdurend

door diverse aanbieders worden uitgevoerd.

[4] Indien de onderneming besluit bepaalde kengetallen te hanteren bij het besturen van

de onderneming, dan dienen deze te worden genormeerd. Bij het vaststellen van nor-

men kunnen diverse uitgangspunten worden gehanteerd, zoals:

1 Ervaringcijfers;

2 Theoretische berekeningen (uitgaande van zero-base budgettering)

3 Waarden van kengetallen, zoals deze bij concurrenten gelden.

Aangezien de mengvoederindustrie een branche is waarbij de markten en produc-

ten van de diverse aanbieders onderling vergelijkbaar zijn, bieden bedrijfsvergelij-

kende gegevens een belangrijk houvast bij het bepalen van normen.

In de machinebouw is dat in mindere mate het geval. Normen moeten daar voorna-

melijk worden bepaald op basis van gegevens over de eigen, interne processen.

Ervaringscijfers en theoretische berekeningen spelen daarbij een belangrijke rol.

[5] In de mengvoederindustrie is het relatief eenvoudig normen voor het te behalen ren-

dement te ontwikkelen. Voor de marge per ton, de kosten per ton (afhankelijk van

de bedrijfsgrootte) en het resultaat per ton zijn nauwkeurige normen aan te leggen. In

de machinebouw is dat moeilijker, omdat de te behalen toegevoegde waarde per uur

van product/marktcombinatie tot product/marktcombinatie sterk kan verschillen.

Omdat in de machinebouw producten gezien hun aard dikwijls van product(groep) tot

product(groep) een andere verhouding van tijdsbesteding per werksoort vragen, zijn

ook algemene normen voor de kostenstructuur moeilijk te geven.

De gevolgen van het bovenstaande komen met name tot uitdrukking bij de uitvoering

van de volgende stappen van het MKS:

1 de kostprijsanalyse;

2 het resultatenvolgsysteem.

We bespreken deze verschillen achtereenvolgens.

[1] De kostprijsanalyse

In de mengvoederindustrie worden kosten toegerekend aan hoofdkostenplaatsen. De

hoofdkostenplaatsen worden zodanig gekozen, dat volumeafhankelijke, batchafhanke-

lijke en productafhankelijke kosten van elkaar kunnen worden onderscheiden.

Aangezien van elke productgroep het volume bekend is, alsmede het aantal batches

dat in de betreffende productgroep wordt geproduceerd, kan op basis van deze gege-

vens het resultaat per productgroep worden bepaald.
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Het doel van deze kostprijsanalyse is:

1 vaststellen welke productgroep voor welk deel van het resultaat afhankelijk is;

2 vaststellen hoe resultaten veranderen als gevolg van assortimentswijzigingen en/of

wijzigingen in de gemiddelde grootte van een batch;

3 productiekosten bij verschillende batch-groottes kunnen bepalen om hiermee bij

orderaanname en prijsstelling rekening te kunnen houden;

4 per eindprodukt kostprijzen kunnen vergelijken met die van concurrenten (bedrijfs-

vergelijking).

In de machine-industrie worden kosten zoveel mogelijk toegerekend aan bewerkin-

gen. Onder bewerkingen verstaan we in dit geval de werkzaamheden die direct ten

behoeve van een product worden verricht. Door te bepalen welke bewerkingen in

welke hoeveelheid ten behoeve van een product zijn verricht, kan vervolgens de totale

kostprijs van een individueel product worden bepaald.

Het doel van deze kostprijsanalyse is:

1 Het bepalen van de (integrale) kostprijs van een bewerking.

2 Het mede op basis hiervan kunnen vaststellen van het (verkoop)calculatietarief

van deze bewerking.

3 Het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen bezetting per bewerking en kostprijs

per bewerking,

4 Het kunnen vergelijken van de kostprijzen per bewerking met die van concurren-

ten (bedrijfsvergelijking) en op basis hiervan beslissingen kunnen nemen over

het zelf doen of uitbesteden van bepaalde bewerkingen.

5 Waar mogelijk: het verkrijgen van inzicht in de winstbijdrage per productgroep.

Dit is alleen zinvol indien producten binnen een productgroep bepaalde overeen-

komsten vertonen, bijvoorbeeld qua verkooptarieven per bewerking of qua ver-

houding van aantallen waarin bewerkingen in een product voorkomen.

[2] Het resultatenvolgsysteem

Het resultatenvolgsysteem in de machinebouw gaat uit van gemiddelde kosten en

opbrengsten per uur, alsmede van een gemiddel materiaalverbruik per uur. Op basis

hiervan wordt de theoretische eindvoorraad berekend, alsmede het bedrag dat nog moet

worden gefactureerd. De ondernemer moet dit bedrag voordurend op de werkelijkheid

afstemmen om te controleren of de gegevens die op de weekstaat worden vermeld, nog

een afspiegeling vormen van de werkelijkheid. Dit is het gevolg van de grote mutaties

onderhanden werken die in de machinebouw kunnen plaatsvinden. In de mengvoeder-

industrie vindt na productie direct aflevering plaats.

Het normeren van kosten en opbrengsten in de machine-industrie is relatief moeilijk,

omdat elke product/marktcombinatie slechts één of hooguit enkele aanbieders kent.

Vergelijking is daardoor niet mogelijk. Normen dienen te worden afgeleid uit bereke-

ningen en uit ervaringscijfers. De weekstaat biedt de mogelijkheid om hierbij (strate-
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gisch) te leren. Doordat acties die het bedrijf onderneemt, direct cijfermatig worden ver-

taald, ontstaat inzicht in acties en de financiële gevolgen ervan. Dit kan het bewust-

zijn van de ondernemer vergroten, waardoor (strategische) acties bewuster kunnen

worden ondernomen.

7.6 Slotopmerkingen
In dit hoofdstuk hebben wij gedeelten van het MKS in de machine-industrie toegepast. De

belangrijkste verschillen tussen de toepassing van het MKS in de machine-industrie en

die in mengvoederindustrie zijn: het vaststellen van KSF’en, de bedrijfsvergelijking, de

kostprijsanalyse en het RVS. Het analyseren van KSF’en in de machine-industrie is rela-

tief moeilijk, omdat het zeer specifieke producten betreft die slechts door weinig bedrijven

worden aangeboden. Eén onderzoek waarbij voor meedere bedrijven de KSF’en worden

vastgesteld, is daarom niet mogelijk. De onderlinge verschillen tussen bedrijven hebben

tevens hun invloed op het uitvoeren van de bedrijfsvergelijking. Om een goede bedrijfs-

vergelijking te kunnen voeren, is clustering van (min of meer) vergelijkbare bedrijven in

de machine-industrie noodzakelijk. De kostprijsanalyse is specifiek doordat elk bedrijf

unieke producten vervaardigt. Berekening van rendementen per productgroep is daar-

door slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Het resultatenvolgsysteem dient in de

machine-industrie rekening te kunnen houden met (grote) mutaties onderhanden werk.

Hiervoor is in het RVS een speciale voorziening aangebracht.
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In dit hoofdstuk geven wij enkele afsluitende beschouwingen met betrekking tot het

MKS. Dit hoofdstuk bestaat uit vier paragrafen. In paragraaf 8.1 bespreken wij aandachts-

punten die bij de toepassing van het MKS van belang blijken te zijn. In paragraaf 8.2

bespreken wij de beperkingen van de toepassing van het MKS in zijn algemeenheid. In

paragraaf 8.3 komen de problemen aan bod die zich hebben voorgedaan bij de toevoeging

van het MKS als instrument voor het eigen accountantskantoor. In paragraaf 8.4 maken

we enkele slotopmerkingen.

8.1 De toepassing van het MKS bij middelgrote en kleine ondernemingen
In de inleiding hebben wij de doelstelling van het MKS als volgt omschreven:

het ondersteunen bij de besluitvorming van ondernemers in het MKB op basis van finan-

ciële en niet-financiële informatie, die erop gericht is beslissingen op strategisch niveau

en beslissingen op operationeel niveau te integreren, zodat de ondernemer in staat wordt

gesteld de beoogde doelen te realiseren.

In paragraaf 1.2.1 hebben wij als kenmerken van het MKB genoemd: kleinschaligheid, een

dominante positie van de directeur/eigenaar en onafhankelijkheid van eigendom en

management. De kleinschaligheid heeft tot gevolg dat de onderneming slechts over

beperkte middelen beschikt, hetgeen vervolgens weer consequenties heeft voor de door-

looptijd en de tijd die door de adviseur kan worden besteed aan het opzetten en imple-

menteren van het MKS.

In deze paragraaf wordt ingegaan op het realiseren van onze doelstellingen met het MKS.

Vervolgens wordt aan de orde gesteld in hoeverre aan de gestelde randvoorwaarde met

betrekking tot doorlooptijd, tijdsbesteding en kosten kan worden voldaan.

8.1.1 Realisatie van de doelstelling van het MKS
Gedurende de ontwikkeling van het MKS is bij een groot aantal ondernemingen één of

meerdere elementen van het MKS toegepast. Een integrale toepassing van het MKS bij

relaties van Rühl Haegens van Aar heeft echter nog nauwelijks plaatsgevonden. Meestal

vindt een toepassing plaats van één of enkele elementen van het MKS, waarbij de vol-

gende situaties het meest voorkomen:

[1] De stappen 1 tot en met 6, van oriëntatie tot en met planning

Indien de opdrachtgever uitsluitend het opstellen van een strategisch plan tot doel

heeft, worden slechts de stappen 1 tot en met 6 van het MKS doorlopen. Er zijn voor-
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namelijk twee situaties aan te geven, waarbij dit het geval is. In de eerste plaats indien

de onderneming een zodanige omvang heeft dat zij over voldoende mogelijkheden

beschikt om de stappen 7 tot en met 10 zelf uit te voeren, al dan niet ondersteund

door het eigen geautomatiseerde systeem. In de tweede plaats indien de onderne-

ming (een nieuwe relatie) de stappen 1 tot en met 6 ziet als een eenmalige organisatie-

adviesopdracht en geen relatie met de adviseur voor een langere termijn aan wil gaan.

De onderneming wil in dat geval gebruikmaken die van de specifieke kennis die door

de adviseur bij de bedrijfsvergelijkende onderzoeken is opgedaan, maar wil bijvoor-

beeld de meerjarenbegroting en de tussentijdse cijfers door haar eigen accountant

laten opstellen. Het doorlopen van met name de stappen 8 tot en met 10 van het MKS

vereist een langdurige relatie met de adviseur.

[2] De diagnose

In een aantal gevallen wordt uitsluitend stap 4 van het MKS, de diagnose, uitgevoerd.

Indien uitsluitend de diagnose wordt uitgevoerd, is de oorzaak hiervan meestal één

van de volgende twee factoren:

1 De onderneming en haar omgeving zijn zodanig overzichtelijk dat het doorlopen

van de stappen 1 tot en met 6 overbodig is.

2 Het betreft een onderneming die niet primair een strategie wil bepalen, maar die

uitsluitend oplossingsrichtingen aangereikt wil krijgen voor problemen die spelen

binnen de organisatie (curatieve doorlichting). Hierbij kan worden gedacht aan

problemen op het gebied van automatisering, administratieve organisatie en per-

soneel. Het accent van de diagnose ligt daarbij op de interne analyse. De doelstel-

ling van de doorlichting is curatief en het resultaat dient een actieplan te zijn

waarin oplossingen voor de problemen worden aangereikt.

[3] Het jaarplan in combinatie met het resultatenvolgsysteem en de tussentijdse cijfers

Indien de onderneming niet beschikt over een expliciet strategisch plan, bestaat het

jaarplan uitsluitend uit een jaarbegroting. Een actieplan dat is afgeleid uit de strategi-

sche keuzen, ontbreekt in dat geval. De basis van de jaarbegroting zijn dan meestal de

jaarcijfers van de twee of drie meest recente boekjaren. Op basis van deze cijfers wordt

dan een jaarbegroting opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met bepaalde ver-

wachtingen voor het jaar waarin het RVS wordt toegepast, zoals investeringen, aflos-

singen en voorziene personeelsmutaties. Deze werkwijze wordt meestal gehanteerd

bij relatief kleine ondernemingen met eenvoudige bedrijfsprocessen, zoals detailhan-

delsondernemingen.

De vraag kan worden gesteld of er, indien door een onderneming slechts elementen van

het MKS worden doorlopen, wel sprake kan zijn van de volledige realisatie van de doelstel-

ling ervan. En als deze vraag met ja zou moeten worden beantwoord, werpt zich een

tweede vraag op, namelijk of het MKS dan geen overtollige elementen bevat ter realisatie

van de doelstelling.
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Het antwoord op beide vragen is als volgt: ook zonder alle stappen van het MKS volledig te

doorlopen kunnen de doelstellingen ervan worden gerealiseerd, en toch bevat het MKS

geen overtollige elementen. De reden waarom we deze antwoorden op de gestelde vragen

geven is gelegen in het feit dat we als doelgroep van het MKS het MKB definieerden.

Zoals de naam al aangeeft, bevat het MKB kleine bedrijven, maar tevens middelgrote bedrij-

ven. Zonder de scheidslijn tussen klein en middelgroot exact te definiëren, kunnen wij

toch aangeven dat er voor een zinvolle integrale toepassing van het MKS behalve de aan-

gegeven maximumomvang tevens een minimumomvang geldt. Voor dit minimum geldt

eerder dat het betrekking heeft op de complexiteit van de onderneming en haar omgeving,

dan dat het een kwantitatief minimum op het gebied van bijvoorbeeld omzet, aantal per-

soneelsleden of balanstotaal is.

Is de omvang van een bepaalde onderneming beneden dit minimum, dan draagt het

integraal doorlopen van de stappen 1 tot en met 6 van het MKS niet bij tot een wezenlijk

betere realisatie van de doelstellingen, die wij met het MKS beoogden. Het accent ligt in

dat geval op het uitvoeren van een onderdeel van de diagnose, te weten de interne analyse.

Bij een klein bedrijf ligt het accent van de diagnose op fiscale zaken, juridische zaken en

financiering, eventueel aangevuld met (kleinschalige) automatisering en administratieve

organisatie, terwijl bij een groter bedrijf de functionele en de ondersteunende deelgebie-

den van de organisatie successievelijk worden doorlopen.

Niettemin kan bij het doorlopen van de diagnose bij de kleine onderneming de doelstel-

ling van het MKS toch worden gerealiseerd. Gezien de relatieve verhoudingen spreken we

over het uitsluitend doorlopen van de diagnose, maar in feite vindt het doorlopen van de

stappen 1, 2, 3, 5 en 6 in dat geval in een nutshell plaats, soms zelfs impliciet. De hoofdlijn

van het MKS verandert daardoor echter niet.

Hoewel de stappen 8 tot en met 10 zowel bij middelgrote als bij kleine ondernemingen

worden toegepast, kunnen zij qua inhoud verschillen bij beide categorieën. Bij kleine

ondernemingen beschikt de ondernemer meestal voortdurend over informatie met

betrekking tot bepaalde KSF’en, KPI’s en DCF’en. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat ziek-

meldingen bij hem persoonlijk binnenkomen, en dat klachten van afnemers ook per-

soonlijk aan hem bekend worden gemaakt. In dat geval kan het wekelijks rapporteren

van dergelijke informatie overbodig zijn en door de ondernemer als ondoelmatige admi-

nistratieve rompslomp worden ervaren. Niettemin kan de adviseur dan een belangrijke

rol spelen bij het bewustmaken van de ondernemer van de voor zijn onderneming belang-

rijke KSF’en, en DCF’en, alsmede van de kosten en opbrengsten die met deze factoren

verband houden.

8.1.2 Doorlooptijd en tijdsbesteding
Het bespreken van de doorlooptijd en tijd die dient te worden besteed aan het MKS als

geheel, is weinig zinvol. Hiervoor zijn twee redenen aan te geven. In de eerste plaats wor-

den niet alle onderdelen uit het MKS met dezelfde regelmaat doorlopen. Zo vindt toepas-
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sing van de stappen 1 tot en met 7 slechts eenmaal per drie tot vijf jaren plaats, en vindt de

toepassing van stap 8 (jaarplan) jaarlijks plaats, die van stap 9 (resultatenvolgsysteem)

wekelijks en die van stap 10 (tussentijdse cijfers) per maand, kwartaal of halfjaar, afhanke-

lijk van de aard en omvang van de onderneming. In de tweede plaats komt, zoals eerder

beschreven, een integrale toepassing van het MKS bij relaties van Rühl Haegens van Aar

beperkt voor. Daarom worden doorlooptijd en tijdsbesteding van een aantal stappen, c.q.

van een combinatie van stappen separaat besproken.

[1] De stappen 1 tot en met 6: van oriëntatie tot en met planning

De tijdsbesteding die van de zijde van de adviseur is vereist om de stappen 1 tot en met

6 te doorlopen, verschilt aanzienlijk van bedrijf tot bedrijf. De volgende factoren zijn

hierop van invloed:

1 de omvang van het bedrijf, en de complexiteit van de organisatiestructuur als-

mede die van de onderliggende bedrijfsprocessen;

2 de mate waarin informatie over de branche beschikbaar is, en de complexiteit van

de branche;

3 de kwaliteit en kwantiteit van de interne informatie waarover de organisatie

beschikt;

4 de zelfwerkzaamheid van de organisatie bij het doorlopen van de stappen 1 tot en

met 6.

In de praktijk worden stappen 1 tot en met 6 van het MKS in ongeveer 6 tot 10 twee-

wekelijkse bijeenkomsten van elk 4 uur doorlopen. Daarnaast dient de adviseur enkele

uren tot 1 à 2 dagen te besteden aan het bestuderen van beschikbare informatie betref-

fende de onderneming. Deze betreft onder meer branche-informatie en cijfermateri-

aal. De tijd die voor de bedrijfsvergelijking en de externe analyse is vereist, is aan-

zienlijk: men dient in dezen op ten minste enkele weken per branche te rekenen.

Deze werkzaamheden behoeven echter slechts één maal voor alle bedrijven in

dezelfde branche te worden uitgevoerd.

Het doorlopen van de stappen 1 tot en met 6 is niet zinvol indien de onderneming en

haar omgeving overzichtelijk zijn. In dat geval volstaat het uitvoeren van een diagnose

als basis voor te nemen beleidsbeslissingen. In de regel ligt het accent van de dia-

gnose dan op de volgende aspecten: juridische zaken, fiscale zaken en financiering.

Voorbeelden van ondernemingen waarbij het uitvoeren van een diagnose kan vol-

staan als basis voor het nemen van beleidsbeslissingen, zijn kleine detailhandelszaken

en praktijken van medisch specialisten. Het uitvoeren van de diagnose van het MKS

kan in dat geval in enkele uren tot maximaal in twee dagen plaatsvinden.

[2] De toepassing van het jaarplan in combinatie met het resultatenvolgsysteem en de tussen-

tijdse cijfers

Stap 8 van het MKS, het jaarplan waarmee de basis wordt gelegd voor de toepassing

van het resultatenvolgsysteem, vergt de volgende werkzaamheden:
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1 De uitgangspunten voor het jaarplan dienen te worden verzameld. Als basis hier-

voor dienen meestal de jaarrekeningen van de 3 meest recente jaren, aangevuld

met door de ondernemer verstrekte informatie over zijn beleidsvoornemens.

2 Het jaarplan dient te worden opgesteld.

3 De kwantitatieve gegevens van het jaarplan dienen in een geautomatiseerd sys-

teem te worden ingebracht voor de toepassing van het resultatenvolgsysteem.

Het geheel van deze werkzaamheden vergt enkele uren tot een dag.

Het wekelijks rapporteren door middel van het resultatenvolgsysteem kost de adviseur

circa 15 minuten per week. Mede afhankelijk van de hoeveelheid informatie die wordt

gerapporteerd, vergt het resultatenvolgsysteem van de onderneming waarover wordt

gerapporteerd, ongeveer 15 minuten tot 1 uur werk per week.

Het opstellen van tussentijdse cijfers blijkt geen extra tijdsbesteding te vergen. Fouten

en oneffenheden in de financiële administratie worden tussentijds gecorrigeerd, ter-

wijl dit normaal jaarlijks zou plaatsvinden. De volgende extra werkzaamheden zijn

vereist in het verband met stap 10 van het MKS:

1 het inbrengen van extra journaalposten in de financiële administratie;

2 het opstellen van de tussentijdse cijfers;

3 het afstemmen van het resultatenvolgsysteem op de tussentijdse cijfers.

Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, nemen de bovenstaande werkzaamhe-

den enkele uren tot een dag in beslag.

De genoemde tijdsbesteding en de daaraan verbonden kosten blijken in de praktijk in

een gunstige verhouding te liggen met de voordelen die door de cliënt worden ervaren bij

het gebruik van het MKS. Deze voordelen zijn de volgende:

1 Door middel van de uit bedrijfsvergelijking verkregen kengetallen wordt inzicht ver-

kregen in de relatieve sterkten en zwakten van een bepaalde onderneming. In de prak-

tijk blijkt dat ondernemers er veel behoefte aan hebben hun bedrijf te spiegelen ten

opzichte van dat van anderen.

2 De cliënt ervaart het als belangrijk te beschikken over een accountant/adviseur die bekend

is in de branche waar hij of zij werkzaam in is. Door middel van bedrijfsvergelijking wor-

den niet alleen kengetallen verkregen over de betreffende branche, maar ontstaat tevens

inzicht in de specifieke kenmerken ervan alsmede in de relevante knelpunten.

3 Het resultatenvolgsysteem en de tussentijdse cijfers bieden een mogelijkheid aan de

adviseur om periodiek met de cliënt te communiceren over de gang van zaken in de

onderneming, terwijl daarbij de laatste stand van zaken bekend is. Dit wordt door cliën-

ten als zeer ondersteunend ervaren.

Het MKS is aan de volgende twee punten van negatieve kritiek onderhevig:

1. De ondernemer vindt het resultatenvolgsysteem en de tussentijdse cijfers te duur.

2 Het is de ondernemer niet duidelijk hoe bepaalde gegevens dienen te worden geïnter-

preteerd. Dit probleem doet zich voornamelijk bij de weekstaat voor, hoewel ook het
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gebruik van een (meerjaren)begroting dit probleem kent. Bij de begroting vloeit het

probleem voornamelijk voort uit het feit dat deze als voorspellend wordt gezien in

plaats van taakstellend of normerend.

8.1.3 Flexibele toepassing van het MKS
Zoals we hebben beschreven in paragraaf 8.1.1, worden niet bij elke onderneming alle

stappen van het MKS volledig doorlopen. Het weglaten van één of meerdere van de tien

stappen waaruit het MKS is opgebouwd, is een vorm van flexibilising van de toepassing

van het MKS.

Uit ervaringen die met het MKS zijn opgedaan, blijkt dat er nog drie andere vormen van

flexibilisering zijn, te weten het omdraaien van stappen, het later uitvoeren van bepaalde

stappen en het toepassen van het MKS op minder dan de 8 beleidsgebieden die in het vol-

ledige MKS zijn opgenomen. Het flexibiliseren van het MKS vindt plaats om het sys-

teem toe te passen op een wijze die aansluit bij de specifieke behoefte van een bepaalde

cliënt. We bespreken de drie genoemde wijzen van flexibilisering achtereenvolgens.

[1] Het omdraaien van stappen

Veel ondernemers in het MKB zijn meer gericht op actie dan op reflectie. Als gevolg

daarvan worden discussies over de missie en de doelstellingen van de onderneming

wel eens als ‘academisch’ gezien. Hoewel het werken vanuit doelstellingen via een

analyse naar actie theoretisch volledig juist is, sluit deze werkwijze niet altijd aan bij

het verwachtingspatroon van de ondernemer.

Om bij dit verwachtingspatroon aan te sluiten, dient de ondernemer relatief snel tot een

actieplan over te gaan, ook al heeft nog geen volledige analyse plaatsgevonden. Een

mogelijkheid om dit te doen is om de staf van de onderneming reeds de eerste bijeen-

komst te vragen waar zij over bijvoorbeeld vijf jaren wil staan. De bespreking daarna

kan de adviseur dan reeds ingaan op acties om de eerder genoemde doelstelling te

bereiken. De woorden doelstelling en missie worden daarbij niet expliciet gebruikt,

maar blijken uit hetgeen het managementteam tijdens de eerste bijeenkomst naar

voren brengt. Indien de adviseur bij het opstellen van het actieplan voortdurend kriti-

sche vragen aan de staf voorlegt, komt de analyse geleidelijk op gang. Deze analyse

vindt dan gelijktijdig met het opstellen van het actieplan plaats, en niet volgtijdelijk. Op

deze wijze dwingt de adviseur de stafleden op basis van vragen en confrontaties om een

analyse uit te voeren, en om de doelstellingen en missie voortdurend aan te scherpen.

[2] Het later uitvoeren van stappen

Om het integrale MKS te kunnen toepassen, is een aanzienlijke hoeveelheid gege-

vens vereist als input. Niet elke onderneming beschikt hierover. Bovendien levert het

integrale MKS zoveel informatie op, dat verwerking ervan niet altijd in korte tijd kan

plaatsvinden. Het kan dan raadzaam zijn op enig moment het MKS uitsluitend in

hoofdlijnen toe te passen, en dit later te verfijnen.
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[3] Het toepassen van het MKS op slechts een gedeelte van de 8 beleidsgebieden

In bepaalde gevallen worden niet alle beleidsgebieden doorgelicht. Dit kan het gevolg

zijn van de aard van de organsatie (een handelsonderneming kent geen productieafde-

ling, een onderneming bij wie de inkoopfunctie is uitbesteed heeft geen behoefte aan

een doorlichting van ‘inkoop’), maar dit kan ook een gevolg zijn van het feit dat een

onderneming de doorlichting van een bepaald beleidsgebied niet noodzakelijk acht

(bijvoorbeeld omdat zij overtuigd is van het goed functioneren ervan).In dat geval

heeft de adviseur de mogelijkheid het diagnosticeren van het desbetreffende onderne-

mingsgebied over te slaan.

8.2 Beperkingen aan de toepassing van het MKS
Om een integrale toepassing van het MKS mogelijk te maken, worden bepaalde eisen

gesteld aan de branche waarin het MKS wordt toegepast alsmede aan de persoon of orga-

nisatie die het MKS toepast. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, is een succesvolle

toepassing slechts gedeeltelijk mogelijk. We bespreken deze eisen daarom, alsmede de

beperkingen in de toepassing van het MKS die daaruit voortvloeien.

Om strategische planning volgens het model van de ontwerpschool mogelijk te maken, is

het noodzakelijk dat de organisatie op één centrale plaats grondig kan worden begrepen

(Mintzberg 1994:21). De bedrijven waarop het MKS in dit proefschrift is toetepast voldoen

aan deze eis, gezien onze definitie van het MKB. Naast deze eis dienen echter tevens de

externe ontwikkelingen die in de planningsperiode plaatsvinden gedurende die periode in

redelijke mate overzienbaar te zijn. Hoewel de kwantitatieve vertaling van de strategie, de

meerjarenbegroting, jaarlijks wordt herzien in de vorm van een jaarplan met een jaarbe-

groting, dient -om een koppeling te kunnen maken tussen strategie en operationeel

beleid- strategie toch tenminste voor enige tijd vooruit te kunnen worden gepland. Een

zeer turbulente omgeving, waarbij het interne beleid voortdurend op de externe ontwikke-

lingen dient te worden aangepast, leent zich niet of zeer beperkt voor strategische plan-

ning die voor enige jaren vooruit is geëxpliciteerd en gecommuniceerd binnen de organi-

satie. Deze turbulentie kan zich voordoen in de ontwikkelingen van de markt maar ook in

de te gebruiken technologie. Het realiseren van een koppeling tussen strategie en opera-

tioneel beleid wordt in zo’n omgeving daardoor moeilijk. In dat geval zal strategievor-

ming eerder plaatsvinden volgens een methode die wordt beschreven door de omgevings-

school (Mintzberg, 1994:90), eventueel in combinatie met andere scholen zoals de leer-

school (Mintzberg, 1994:59).

Problemen bij de toepassing van het MKS doen zich eveneens voor in een tegenoverge-

stelde situatie. In een zeer stabiele omgeving waarbij de operationele activiteiten boven-

dien erg eenvoudig zijn, heeft de toepassing van het MKS weinig waarde. Hierbij kan

bijvoorbeeld worden gedacht aan de akkerbouw waarbij een product wordt verbouwd dat

eenmaal per jaar wordt geoogst. Noch strategisch noch operationeel zijn in dat geval vol-

doende veranderingen te bespeuren om de toepassing van een MKS te rechtvaardigen.
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Omdat het MKS gebruik maakt van bedrijfsvergelijkende gegevens, kan het integrale

MKS uitsluitend worden toegepast in een branche waarin zich voldoende vergelijkbare

bedrijven bevinden. Bedrijven hoeven daarvoor niet noodzakelijkerwijs op alle punten

vergelijkbaar te zijn, maar gegevens van bedrijven dienen wel vergelijkbaar gemaakt te

kunnen worden. Aangezien niet elk bedrijf bereid is om aan bedrijfsvergelijking mee te

doen, is in de praktijk een branchegrootte van enkele honderden bedrijven wenselijk om

tot goede bedrijfsvergelijking te kunnen komen.

Een belangrijk kenmerk van het MKS als geheel alsmede van de diverse onderdelen waar-

uit het MKS bestaat, is dat bij het uitvoeren en interpreteren van de diverse onderdelen

ervan een beroep wordt gedaan op inzicht, zowel bedrijfseconomisch als strategisch. Dat

houdt in dat voor een zinvolle toepassing van het MKS zowel bij de ondernemer als de

adviseur die het MKS toepast voldoende bedrijfseconomisch en strategisch inzicht dient

te bestaan om een juiste en zinvolle analyse van de met het MKS verkregen informatie

mogelijk te maken. Dit is specifiek een probleem in het MKB, omdat veel ondernemers in

die sector eerder technisch en vakinhoudelijk zijn georiënteerd dan bedrijfseconomisch

en strategisch. Hetzelfde geldt in zekere mate voor de accountant. Ook hij is veelal pri-

mair gericht op het samenstellen, beoordelen en controleren van (financiële) verslagen, en

minder op strategisch denken en op analyeren en adviseren op basis van financiële en

niet-financiële gegevens.

8.3 De invoering van het MKS in de eigen organisatie
Germans (1996) onderscheidt drie aggregatieniveaus bij de analyse van de werkzaamhe-

den van de professional en/of de professionele organisatie. Dit zijn: filosofie, methodolo-

gie en technieken.

De filosofie van de professional omvat de normen

en waarden, ofwel het paradigma van waaruit

wordt gehandeld. Voldoet men niet aan de eisen

die het paradigma stelt, dan is de professional niet

integer ten opzichte van zichzelf. Wil een goede

cliënt-adviseurrelatie totstandkomen, dan is een

expliciete of impliciete aanvaarding van elkaars

filosofie vereist.

Vervolgens onderscheidt Germans de methodologie: de specifieke gedragskenmerken

van een bepaalde professional. De is de wijze waarop men een probleem aanpakt, de pri-

oriteiten en de volgorde waarin de stappen moeten worden genomen.

Tot slot worden technieken onderkend. Dit zijn de instrumenten waarmee de professional

tewerkgaat. Zij bevinden zich op het laagste en meest concrete niveau. De technieken zijn

het snelst herkenbaar voor de buitenwereld, het snelste aan te passen en het eenvoudigste
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over te dragen. Deze technieken zijn datgene waarmee de cliënt het meest concreet wordt

geconfronteerd. Zij worden echter gekozen vanuit een bepaalde filosofie en gestructu-

reerd door een bepaalde methodologie. In de volgende subparagrafen worden aan de hand

van dit model de implicaties voor de eigen organisatie van de implementatie van het MKS

besproken.

8.3.1 De filosofie
Op filosofisch niveau is voornamelijk de vraag relevant op welke wijze de organisatie

inhoud wenst te geven aan het vak accountancy en op welke wijze zij zich daarbij van

haar concurrenten wil onderscheiden. Een andere vraag op filosofisch niveau betreft de

disciplines waarover de organisatie wil beschikken, welke dienstverlening zij in samen-

werking met derden aan wil bieden en welke dienstverlening zij in het geheel niet wil aan-

bieden.

Bij de analyse van de methodologie komen onder meer de volgende vragen aan de orde.

Moet het MKS altijd integraal worden toegepast? Kan de volgorde van de stappen in

bepaalde gevallen anders zijn? Zijn alle klanten geschikt voor toepassing van het gehele of

gedeeltelijke MKS of is dit aan een bepaalde groep voorbehouden? Welke medewerkers

en/of welke disciplines binnen de organisatie dienen welke stappen van het MKS uit te

voeren?

De tien stappen die in het MKS worden onderscheiden, kunnen worden gezien als tech-

nieken voor de adviseur. Hieronder vallen tevens de vragenlijsten die in het kader van de

bedrijfsdoorlichting zijn ontwikkeld, de ondersteunende software waarvan het resulta-

tenvolgsysteem gebruikmaakt, de software voor het opstellen van de meerjarenbegroting

en het jaarplan, en de databank met benchmarks uit bedrijfsvergelijkend onderzoek.

Op elke van de drie genoemde aggragatieniveaus is Rühl Haegens van Aar geconfron-

teerd met specifieke vragen waarop een antwoord diende te worden gevonden, alvorens

volgende stappen konden worden genomen bij de ontwikkeling van het MKS.

Op filosofisch niveau dient men consensus te bereiken over de wijze waarop men zich wil

onderscheiden. De toegenomen automatisering bij bedrijven is de belangrijkste factor

die de omzet van accountants in het MKB doet afnemen. Het is duidelijk dat de mogelijk-

heden tot het verder automatiseren van de administratieve dienstverlening nog lang niet

zijn uitgeput. Ook in de toekomst zullen de technologische mogelijkheden op dit gebied

zich blijven ontwikkelen. Hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan verdere auto-

matisering van het betalingsverkeer (hogere penetratie van de chip-knip, directe koppeling

van bankmutaties aan de financiële administratie, waardoor boekingen sneller kunnen

worden verwerkt) en een steeds papierarmere werkomgeving, waardoor brondocumenten

meer en meer snel te verwerken elektronische gegevens zullen zijn in plaats van de papie-

ren brondocumenten waarvan de verwerking arbeidsintensief is.
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Om te voorkomen dat de organisatie op een markt gaat belanden waarbinnen uitsluitend

door middel van lage prijzen concurrentievoordeel kan worden behaald, wilde Rühl Haegens

van Aar een methodiek vinden om de kwaliteit van de (minder prijsgevoelige) advieswerk-

zaamheden te kunnen verbeteren. Dit wilde zij doen door middel van een methodiek van

werken die:

1. uniek is en door derden als zodanig herkenbaar;

2 een houvast biedt aan de adviseur bij zijn werkzaamheden, waardoor hij zo doelmatig

en effectief mogelijk tot de beoogde kwaliteit in dienstverlening kan komen;

3 de mogelijkheid biedt om werknemers van Rühl Haegens van Aar te kunnen begelei-

den en opleiden aan de hand van een duidelijk omschreven concept.

Men wilde de voornoemde doelstellingen realiseren door zoveel mogelijk gebruik te

maken van de bestaande competenties van de onderneming. De ervaren behoefte aan

ondersteuning bij de besluitvorming enerzijds en de wens bestaande competenties beter

te benutten anderzijds hebben uiteindelijk geleid tot de beslissing om het MKS te gaan

ontwikkelen met het in de inleiding omschreven doel.

8.3.2 De methodologie
Binnen de eigen organisatie is veelvuldig gesproken over de discipline die verantwoorde-

lijk zou moeten zijn bij de uitvoering van het MKS. Enerzijds komen de accountants

daarvoor in aanmerking, gezien hun relatie met de klanten, en anderzijds komen de

organisatieadviseurs hiervoor in aanmerking, gezien hun specialistische kennis en vaar-

digheden op het gebied van strategische planning.

Zoals juist beschreven, vergen de stappen 8 tot en met 10 van het MKS een veelvuldig en

langdurig contact de cliënt. Hier ligt een belangrijk onderscheid tussen accountants en de

organisatieadviseurs: de accountant heeft normaliter een doorlopend contact met zijn of

haar relaties, terwijl de organisatieadviseurs op projectbasis een opdracht aannemen.

Daarnaast ligt het opstellen van tussentijdse cijfers, nodig als controle op het resultaten-

volgsysteem, direct in de lijn van de accountantswerkzaamheden. Organisatieadviseurs

missen hiervoor doorgaans de benodigde deskundigheid. Op grond van het bovenstaande

ligt het voor de hand de stappen 8 tot en met 10 van het MKS bij de accountantsafdeling

onder te brengen. Stap 7, de meerjarenbegroting, kan zowel door de accountant als door

de organisatieadviseur worden uitgevoerd.

Dit ligt anders voor de stappen 1 tot en met 6 van het MKS. De volgende redenen pleiten

ervoor deze werkzaamheden onder te brengen in een aparte discipline:

[1] Accountantswerkzaamheden vereisen veelal een andere benadering dan organisatie-

advieswerkzaamheden. Traditioneel is de denk- en werkwijze van de accountant sterk

gestoeld op het diagnose-recept model. Het meest duidelijk komt dat tot uitdrukking

bij de uitvoering van controlewerkzaamheden: de accountant doet onderzoek en komt

op basis van zijn deskundigheid enerzijds en de verrichte werkzaamheden anderzijds
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tot een oordeel. Eventueel worden aanwijzingen gegeven ter verbetering. Organisatie-

advieswerk in zijn algemeenheid en strategische planning in het bijzonder, vergen

echter een fundamenteel andere benadering. Hier is de benaderingswijze interactio-

nistisch en soms zelfs hermeneutisch. Het primaire doel is niet te komen tot een oor-

deel, maar tot begeleiding van het denkproces van de opdrachtgever en zijn naaste

medewerkers. De adviseur zal zich bewust dienen te zijn van zijn eigen mening en

zijn expliciete en impliciete doelen, en zal deze terzijde moeten kunnen schuiven ten

gunste van de eigen doelstellingen van de onderneming en de ondernemer. Bij strate-

gische planning is het proces van groter belang dan de uitkomsten ervan, terwijl bij

het controleren en/of samenstellen van jaarrekeningen nadrukkelijk het omgekeerde

het geval is. Het proces is hierbij voor de cliënt zelfs niet of nauwelijks relevant. Het

interactionistisch en/of hermeneutisch kunnen benaderen van een probleem vergt

een jarenlange oefening voor een vaardigheid die zonder meer als een specialisme kan

worden gezien. Dit specialisme behoort niet tot de traditionele kennis en vaardighe-

den van de accountant.

[2] Het uitvoeren van de stappen 1 tot en met 6 van het MKS vergt specialistische kennis

op diverse deelgebieden, waaronder logistiek, marketing en automatisering.

Specialistische kennis en vaardigheden op de genoemde deelgebieden ontbreken nor-

maliter bij de accountant. Uit oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid ligt het

voor de hand deze kennis en vaardigheden bij specialisten onder te brengen.

[3] Het splitsen van accountants- en advieswerkzaamheden vermindert het gevaar van

collisie: het samengaan van twee functies die om redenen van objectiviteit en onpartij-

digheid zouden moeten worden gescheiden. Er is overigens uitsluitend sprake van col-

lisiegevaar indien de accountant optreedt vanuit zijn controlerende functie.

Een uitzondering hierop wordt gevormd door het geval waarbij uitsluitend een diagnose

wordt uitgevoerd omdat onderneming en haar omgeving zodanig overzichtelijk zijn, dat

het doorlopen van de stappen 1 tot en met 6 overbodig is. Zoals eerder beschreven blijkt in

de praktijk dat bij een dergelijke doorlichting het accent ligt op fiscale en juridische aange-

legenheden en financiering, eventueel aangevuld met administratieve organisatie en

(kleinschalige) automatisering: vakgebieden waar de accountant (met name de accoun-

tant-administratieconsulent) de nodige specifieke kennis van heeft. Bovendien ligt bij

dergelijke opdrachten het accent niet op het tot stand brengen van een strategie, maar op

het diagnostiseren van eventuele problemen. Een diagnose-receptbenadering voldoet

hierbij uitstekend.

Op grond van de bovenstaande argumenten is besloten het uitvoeren van de eerste zes stap-

pen van het MKS bij een specifieke organisatieadviesafdeling onder te brengen, terwijl de

accountantsafdeling de stappen 8 tot en met 10 voor haar rekening neemt. In bepaalde

gevallen wordt de uitvoering van uitsluitend stap 4, de diagnose, eveneens door accoun-

tants uitgevoerd. Meerjarenbegrotingen, stap 7 van het MKS, worden zowel door accoun-
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tants als door organisatieadviseurs opgesteld, afhankelijk van het kader waarbinnen deze

wordt opgesteld.

Momenteel is Rühl Haegens van Aar voornemens een zogenaamde ‘quick-scan’ te ont-

wikkelen. Dit dient een tool te worden waarmee accountants een ‘diagnose in een

notedop’ uit kunnen voeren. Nadat de belangrijkste knelpunten van de onderneming op

deze wijze zijn geïdentificeerd, kan vervolgens in overleg met de ondernemer worden

vastgesteld of het zinvol is gesignaleerde knelpunten door een organisatieadviseur verder

te laten analyseren en oplossen.

8.3.3 De technieken
De meeste technieken die worden gebruikt bij het doorlopen van de diverse stappen van

het MKS, waren reeds in gebruik bij Rühl Haegens van Aar voordat het MKS werd ont-

wikkeld. De belangrijkste hiervan zijn de geautomatiseerde financiële administratie, de

programmatuur voor het opstellen van meerjarenbegrotingen en liquiditeitsbegrotingen

en vragenlijsten ter ondersteuning bij het uitvoeren van een bedrijfsdiagnose. Speciaal

ontwikkeld voor het MKS zijn in de eerste plaats branchespecifieke vragenlijsten en in de

tweede plaats software ter ondersteuning van stap 9 van het MKS, het resultatenvolgsys-

teem.

De ontwikkeling van het resultatenvolgsysteem en de implementatie ervan in de organisa-

tie Rühl Haegens van Aar is het onderdeel van het MKS dat het meest arbeids- en kosten-

intensief is geweest. In het eerste stadium van de ontwikkeling van het resultatenvolgsys-

teem is een aantal uitgangspunten gehanteerd. We geven deze hieronder weer:

1 De jaarbegroting is het uitgangspunt voor het resultatenvolgsysteem. De jaarbegroting

wordt niet onderverdeeld in perioden. Bedragen uit de jaarbegroting worden evenre-

dig aan werkbare dagen toegerekend.

2 De volledige weekrapportage dient niet meer dan 1 vel A4 papier te beslaan.

3 De lay-outs van weekstaten dienen zoveel mogelijk gestandaardiseerd te zijn.

4 Informatie die aan de basis ligt van de weekrapportage, dient ook zonder gebruikma-

king van de financiële administratie van de onderneming over welke wordt gerappor-

teerd, te kunnen worden opgesteld.

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is programmatuur ontwikkeld ter onder-

steuning van het resultatenvolgsysteem. Gaandeweg bleek dat de functionaliteit hiervan,

mede als gevolg van de gehanteerde uitgangspunten, toch te beperkt was. Vanuit relaties

ontstond meer en meer vraag om specifieke wensen in de rapportage te kunnen verwer-

ken. Na een ontwikkelingsproces van jaren heeft dit uiteindelijk geleid tot een programma

en een aantal vaste basisformules, waarbij de gebruiker door middel van een koppeling

met een bestaand spreadsheet programma zelf invoervelden en berekeningen toe kan

voegen, en waarbij de uitvoer plaatsvindt via een bestaand tekstverwerkingsprogramma.

Het spreadsheet programma en de tekstverwerker worden door de gebruiker niet als

afzonderlijke programmatuur herkend.
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Gedurende het traject van ontwikkeling van het MKS heeft een intensieve opleiding van

personeel plaatsgevonden, met name voor wat betreft de toepassing van het resultaten-

volgsysteem. Het is duidelijk dat hierbij een spanningsveld bestaat tussen de mogelijkhe-

den en de flexibiliteit die worden gehanteerd bij de invoering van het resultatenvolgsys-

teem enerzijds en de behoefte aan opleiding en de foutenkans anderzijds. Uiteindelijk is

de balans duidelijk doorgeslagen naar een hoge flexibiliteit, die gepaard gaat met een

intensieve opleiding van de gebruikers van het systeem. Behalve het eigen personeel blij-

ken ook de klanten aan wie wordt gerapporteerd behoefte te hebben aan uitgebreide bege-

leiding, alvorens de weekstaten op zinvolle wijze kunnen worden geïnterpreteerd.

Het gebruik van de opgestelde vragenlijsten heeft gedurende de ontwikkeling van het MKS

zelf ook een ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk werden deze vragenlijsten toege-

zonden aan de ondernemer, waarna deze ingevuld aan de adviseur werden geretourneerd.

De interne analyse kreeg daarmee het karakter van een schriftelijke enquête. Gaandeweg

kwamen de nadelen daarvan steeds sterker naar voren. We noemen de volgende:

1 Binnen de organisatie komt geen proces op gang waarbij tussen de leden van het

managementteam over en weer informatie wordt uitgewisseld en eigen meningen

en inzichten worden getoetst aan die van andere leden van de staf.

2 De gestelde vragen worden niet zelden door verschillende partijen anders geïnterpre-

teerd, waardoor onduidelijkheden ontstaan. Daarnaast bevat de vragenlijst per defini-

tie vragen die op de desbetreffende onderneming niet van toepassing of anders van

toepassing zijn.

3 De adviseur komt niet of nauwelijks in contact met de diverse leden uit het manage-

mentteam, waardoor hij geen of vrijwel geen gevoel kan opbouwen voor een aantal

factoren die niet voorkomen in de vragenlijst, maar die wel relevant zijn voor het pro-

ces van strategische planning, zoals bedrijfscultuur en managementstijl.

4 Het invullen van een uitgebreide vragenlijst wordt door veel ondernemers als tijdro-

vend en bureaucratisch ervaren.

5 De adviseur heeft niet de mogelijkheid af te wijken van de vragenlijst indien de situa-

tie daarom vraagt.

6 De vragenlijst wordt dikwijls slechts summier ingevuld. Bij de adviseur kunnen daar-

door diverse vragen niet of niet onvolledig beantwoord blijven, waardoor hij later het-

zelfde thema alsnog door middel van een persoonlijk interview zal moeten aansnijden

om over de benodigde informatie te kunnen beschikken.

Dit heeft ertoe geleid dat het uitvoeren van de diagnose geleidelijk meer en meer monde-

ling is gaan plaatsvinden. Behalve het feit dat door een ervaren adviseur aanzienlijk meer

informatie uit mondelinge interviews kan worden gehaald dan uit schriftelijke enquê-

tes, brengt dit de volgende voordelen met zich mee:

1 de ondernemer krijgt bij een mondeling interview sterker het gevoel dat tijd en aan-

dacht aan hem worden besteed dan bij een schriftelijke enquête;

2 bij het afnemen van persoonlijke interviews ontstaat niet het gevoel dat dit tijdrovend

en bureaucratisch is, ook al zou dit meer tijd vergen dan er met het invullen van een

vragenlijst gemoeid zou zijn geweest.
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Wil de adviseur bij het uitvoeren van de diagnose het accent voornamelijk leggen op het

mondeling overdragen van informatie, dan staan er twee mogelijkheden tot zijn beschik-

king. In de eerste plaats kan de adviseur een individueel interview afnemen met de

diverse leden van de staf en in de tweede plaats kan hij de informatieoverdracht collectief

laten plaatsvinden. In dat geval krijgen de bijeenkomsten meer het karakter van brain-

stormsessies dan van interviews. Beide methodieken kennen hun voor- en nadelen. Het

belangrijkste voordeel van individuele interviews is dat de adviseur diep op specifieke

thema’s in kan gaan, belangrijke voordelen van collectieve bijeenkomsten zijn in de eerste

plaats dat niet alleen informatie-uitwisseling kan plaatsvinden tussen staflid en adviseur,

maar tevens tussen de stafleden onderling, en in de tweede plaats dat een collectief proces

op gang kan worden gebracht met als doel het in een latere fase gezamenlijk uitdragen

van genomen beleidsbeslissingen. Eventueel kan de adviseur de beide technieken naast

elkaar gebruiken. In de praktijk blijkt dat bij een collectieve informatie-uitwisseling in

bepaalde gevallen veel informatie min of meer tegelijkertijd ter tafel wordt gebracht. Het

maken van notities hierbij is daarom zowel voor de adviseur als voor de onderneming van

belang, om geen infomatie verloren te laten gaan.

8.3.4 Hoe verder?
De ontwikkeling van het MKS heeft vanaf het eerste idee tot en met de huidige stand van

zaken ongeveer acht jaar in beslag genomen. We zijn daarbij in onze doelstelling

geslaagd, in zoverre dat nu wordt beschikt over een systeem waarmee binnen de gestelde

randvoorwaarden:

‘ondernemers in het MKB kunnen worden ondersteund bij de besluitvorming op basis

van financiële en niet-financiële informatie, die erop gericht is beslissingen op strate-

gisch en op operationeel niveau te integreren, zodat de ondernemer in staat wordt gesteld

de beoogde doelen te realiseren’.

We zijn niet geslaagd in de aanvankelijke doelstelling om dit te doen met gebruikma-

king van (uitsluitend) bestaande competenties. Het aantrekken van specialisten in de

vorm van organisatieadviseurs is noodzakelijk gebleken om de beoogde kwaliteit bij de

eerste zes stappen van het MKS te kunnen realiseren.

Het is ons duidelijk geworden dat het MKS nooit ‘af’ zal zijn. Het systeem biedt een solide

structuur op basis waarvan de organisatie zich verder kan ontwikkelen en verbeteren. Voor de

komende periode zal de aandacht daarbij op de volgende onderdelen worden geconcentreerd:

1 de mogelijkheid tot bedrijfsvergelijking op operationeel niveau aan de hand van het

resultatenvolgsysteem;

2 het ontwikkelen van branche-specifieke ‘quick-scans’ aan de hand waarvan de accoun-

tant een verkorte diagnose kan uitvoeren;

3 het uitbreiden van de toepassing van het MKS naar andere branches;

4 het opleiden van medewerkers in het toepassen van het MKS, waarbij naast behalve

aan het leren toepassen van technieken vooral aandacht zal worden besteed aan

adviesvaardigheden, gesprekstechniek en methodologie.
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8.4 Tot besluit
In zijn boek ‘Opkomst en ondergang van strategische planning’ citeert Mintzberg

(Mintzberg 1994a:209) Edelman: “Een expert is ooit gedefinieerd als iemand die genoeg

weet over een bepaald onderwerp om de vele valkuilen te vermijden op zijn weg naar de

grote dwaling” (Edelman 1972:14).

In de context waarbinnen Mintzberg het citaat aanhaalt, zou dit proefschrift niet meer zijn

dan opnieuw een poging een valkuil te vermijden, op onze weg naar de grote dwaling.

Deze grote dwaling is dat het proces van strategievorming niet kan worden gepland,

omdat strategische planning geen strategievorming is, evenals analyse geen synergie is.

De grote dwaling valt volgens Mintzberg uiteen in drie subdwalingen, welke wij achter-

eenvolgens bespreken. Dit zijn respectievelijk:

1 de dwaling van afstandelijkheid;

2 de dwaling van ‘predestinatie’;

3 de dwaling van formalisering.

[1] De dwaling van afstandelijkheid

Hier geeft Mintzberg aan dat de dichotomie tussen strategiebepaling en uitvoerende

werkzaamheden goede strategische besluitvorming in de weg staat. Het beschikken

over ‘zachte’ informatie (welke alleen in voldoende mate kan worden verkregen indien

er weinig afstand tussen strategiebepaling en uitvoerende werkzaamheden bestaat) is

volgens Mintzberg noodzakelijk omdat:

1 harde informatie vaak een beperkte reikwijdte heeft, een belangrijke schakering

van details mist en zelden niet-economische en niet-kwantitatieve factoren omvat;

2 veel harde informatie te geaggregeerd is om te kunnen worden gebruikt in strate-

gievorming;

3 veel harde informatie te laat komt om nog van nut te kunnen zijn in de strategie-

vorming;

4 een verrassend groot deel van harde informatie onbetrouwbaar is.

De dichotomie tussen de strategiebepaling en de uitvoering ervan leidt er ook toe, dat

sterkten en zwakten nooit bekend kunnen zijn: “Hoe kunnen we weten of een sterkte

inderdaad een sterkte is zonder in een specifieke situatie te hebben gehandeld om

daarachter te komen?”. Het identificeren van kerncompetenties brengt eveneens moei-

lijkheden met zich mee: “Kunnen vaardigheden ook eigen zijn aan een bepaalde tijd of

toepassing? Kan een organisatie zelfs maar zeker weten wat haar vaardigheden zijn in

de zeer beperkte context van één enkele toepassing?”

[2] De dwaling van predestinatie

Mintzberg (1994a:214) stelt: “Planning gaat bij een aantal aspecten uit van het vooraf

willen vaststellen: het voorspellen van de omgeving met behulp van technieken, de

ontwikkeling van het proces van strategievorming volgens schema (‘strategieën op
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commando’) en het dwingend opleggen van de daaruit voortvloeiende strategieën op

een omgeving die zich daarin schikt, waarbij de organisatie gestabiliseerd is dankzij de

programmering. Zoals Allaire en Firsirotu (1987:7) beschrijft: “Onzekerheid is de

achilleshiel van de strategische planning. De praktijk van strategische planning is

nog altijd sterk gericht op de methode van ‘voorspellen-en-voorbereiden’ om de toe-

komst het hoofd te bieden. Het strategische plan is een ‘wegenkaart’ met een vast en

nauwkeurig omschreven doel, plus de stappen om dat doel te bereiken”.

Vervolgens geeft Mintzberg aan dat voor veel ondernemingen de omgeving zich

behoorlijk turbulent kan gedragen, en dat veel methoden van voorspellen in een der-

gelijke situatie eerder misleidend zijn dan dat ze werkelijk zinvolle en betrouwbare

informatie geven. Hij citeert een bericht uit de Natal Daily News: “Aangeraden wordt

voor vertrek kennis te nemen van het weerbericht voor langere termijn, aangezien

de weersomstandigheden buitengewoon onvoorspelbaar zijn”. Hiermee wordt geïllus-

treerd dat de stelling dat juist in een turbulente omgeving planning extra noodzakelijk

is, onwaar is.

Het gebruik van scenario’s in plaats van voorspellingen lost volgens Mintzberg het

probleem niet op. Ten eerste is er de beslissing hoeveel scenario’s moeten worden ont-

worpen en ten tweede werpt de vraag zich op wat er moet gebeuren als de scenario’s

eenmaal klaar zijn. Porter (1996:476,477) geeft hiervoor vijf mogelijkheden: wedden op

het meest waarschijnlijke scenario, wedden op het beste voor het bedrijf, een slag om

de arm houden zodat de resultaten bevredigend zijn ongeacht het scenario, de flexibi-

liteit handhaven of proberen het meest wenselijke scenario tot realiteit te maken.

Mintzberg (1994a:232) stelt: “Afgezien van het feit dat de laatste mogelijkheid (de wet

voorschrijven) onhaalbaar is, is de keus niet eenvoudig”.

Kortom: de toekomst moet zich nog aan ons ontvouwen, en het is daarom moeilijk zo

niet onmogelijk nu reeds een strategie te bepalen die afgestemd is op de ons onbe-

kende toekomst.

[3] De dwaling van formalisering

Strategische planners hebben de boodschap van Taylor verkeerd begrepen, aldus

Mintzberg (1994a:212). Taylor programmeerde immers uitsluitend processen die

grondig konden worden begrepen, en volgens Mintzberg blijkt uit de literatuur ner-

gens dat er ooit pogingen zijn ondernomen om te begrijpen hoe het proces van strate-

gievorming in organisaties feitelijk werkt.

Formalisering van het proces van strategische planning is volgens Minzberg onmoge-

lijk. Hij legt dit mede uit aan de hand van de beschrijving van de beide hemisferen in

de hersenen, waarbij de linker hemisfeer (bij de meeste rechtshandige mensen) met

name wordt gebruikt bij taalgebruik, rekenkundige bewerkingen en analyses. De

rechter hemisfeer daarentegen is met name actief in processen die te maken hebben
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met ruimtelijke waarneming, emoties, dromen en interpretaties van gezichtsuitdruk-

kingen.

Beide hersenhelften zijn volgens Mintzberg relevant bij het bedenken van een strate-

gie, en bij het proces van strategievorming is zelfs met name de rechter hemisfeer

relevant. Vergaande analyses (waarbij voornamelijk de linkerhemisfeer actief is) zullen

nooit de functie van de rechter hemisfeer kunnen vervangen, en de kwaliteiten die in

deze hemisfeer liggen opgeslagen, komen nu juist onvoldoende tot zijn recht indien

planning tot een geformaliseerd proces wordt omgevormd.

Hoe moet nu worden omgegaan met de opmerkingen van Minzberg tegen de achter-

grond van het MKS? Allereerst is het belangrijk op te merken dat Mintzbergs kritiek met

name gericht is tegen systemen van planning die in grote bedrijven worden gehanteerd

volgens het eerder besproken model van de planningsschool. We herhalen nog enkele

premissen van deze school:

1 strategieën kunnen worden ontwikkeld aan de hand van een model;

2 de uitvoering van het model moet uiterst formeel, zelfs bijna mechanisch geschieden;

3 strategieën komen volgroeid uit dit ontwerpproces te voorschijn;

4 nadat deze unieke, voldragen, expliciete en eenvoudige strategieën volledig zijn gefor-

muleerd, kan tot implementatie worden overgegaan;

5 de hoogste leider keurt de strategie goed, de strategieformulering geschiedt door de plan-

ningsafdeling.

Aangezien het MKS is ontwikkeld voor het MKB, is van dwaling door afstandelijkheid

geen sprake. Immers, één van de premisses van de planningschool (de hoogste leider

keurt de strategie goed, de strategieformulering geschiedt door de planningsafdeling) is

hier niet van toepassing. De directeur van de onderneming zal altijd worden betrokken bij

het strategieformuleringsproces, en in het MKB heeft deze vrijwel altijd of helemaal altijd

direct contact met alle lagen van de organisatie, zodat van afstandelijkheid waarop

Mintzberg doelt, geen sprake is.

Hier ligt wel een aandachtspunt voor de adviseur. Indien deze te zeer geneigd is het

ondernemingsplan naar eigen inzicht op te stellen en vervolgens ter goedkeuring voor te

leggen aan de directeur, ontstaat min of meer eenzelfde situatie als bij een groot bedrijf

met een aparte stafafdeling: daar is het de staf die de strategie formuleert en de hoogste

leider die haar goedkeurt, nu zou het dan de adviseur zijn die de strategie formuleert en

de directeur die deze goedkeurt.

Bij toepassing van het MKS kan dit (gedeeltelijk) worden voorkomen door voldoende

aandacht te schenken aan stap 3 van het proces: de analyse van de doelstellingen. De nei-

ging van de adviseur om hier te snel door heen te lopen, kan soms groot zijn. Redenen

hiervan kunnen onder meer de volgende zijn:
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1 De adviseur wil doelmatig zijn en denkt sneller te werken indien hij deze stap zo kort

mogelijk houdt. Dit wordt nog versterkt indien de ondernemer weinig expliciete doel-

stellingen heeft. In dat geval moet de adviseur trachten de belangrijkste impliciete

doelstellingen expliciet te maken, hetgeen tijdrovend is.

2 De adviseur heeft een ideale strategie voor ogen, en wil, bewust of onbewust, voorko-

men dat de organisatie de oplossing niet accepteert. Een grondige analyse van de doel-

stellingen van de onderneming zelf kan ertoe leiden, dat wordt vastgesteld dat de stra-

tegie die de adviseur in gedachte heeft, niet past binnen de doelstelling van de onder-

neming. Indien dit expliciet is vastgesteld, wordt het wel erg moeilijk om deze strate-

gische optie alsnog aan te dragen.

3 De adviseur denkt beter te kunnen communiceren en/of meer overtuigingskracht te

hebben, indien er een uitgewerkt concept voorhanden is dat als ‘praatstuk’ kan die-

nen. Een bouwtekening met een maquette geven meer inzicht dan losse woorden.

Echter ook bij deze redenatie stapt de adviseur heen over de wensen en doelstellingen

van de organisatie.

Een tweede punt van kritiek dat Mintzberg schaart onder de dwaling van afstandelijkheid is

dat sterkten en zwakten niet op zichzelf staan, maar slechts in een bepaalde context geldig

zijn. Sommige van de sterkten en zwakten die we trachten vast te stellen in stap 4 van het

MKS, de diagnose, zijn inderdaad contextafhankelijk en niet zonder meer vast te stellen.

(Mintzberg [1994a:254]: “Je krijgt het beeld voor ogen van managers en planners die rond

de vergadertafel de sterkten, zwakten en kernvaardigheden van een organisatie opsom-

men, zo ongeveer als studenten bedrijfskunde het bij een casestudie doen”.) Er is echter

ook een aantal sterkten en zwakten dat, zonder dat alternatieve mogelijkheden zijn uitge-

probeerd door de betreffende onderneming, kan worden vastgesteld. Als voorbeeld kan

worden genoemd de vaststelling dat de administratieve organisatie niet doelmatig functio-

neert. Dit kan bijvoorbeeld worden vastgesteld aan de hand van waarnemingen ter plaatse,

zonder dat daarvoor het alternatief eerst moet worden uitgeprobeerd.

Ook gespreksgroepen die Rühl Haegens van Aar circa 10 jaar geleden in de mengvoeder-

industrie organiseerden, gaven eenzelfde beeld te zien: het vergelijken van resultaten en

het bediscussiëren van mogelijke oorzaken van de onderlinge afwijkingen waren voor

de deelnemende bedrijven reeds voldoende om hun eigen zwakten vast te stellen, waar-

door de resultaten van alle deelnemende bedrijven in korte tijd begonnen te verbeteren.

Dit gebeurde letterlijk rond de vergadertafel, zonder dat ook maar enig onderzoek op

locatie had plaatsgevonden.

De stelling dat sterkten en zwakten uitsluitend binnen de context van de omgeving kun-

nen worden beoordeeld, vinden wij daarom niet onjuist, maar wel onvolledig. Er zijn ook

sterkten en zwakten die omgevingsonafhankelijk kunnen worden vastgesteld, evenals er

persoonlijkheidseigenschappen zijn die omgevingsafhankelijk zijn, maar er tevens per-

soonlijkheidseigenschappen zijn die omgevingsonafhankelijk kunnen worden vastge-

steld.
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Wat de dwaling van predestinatie betreft, het volgende. Inderdaad moeten wij erkennen

dat plannen moeilijk is, en soms weinig zinvol is, indien de omgeving op een onvoorspel-

bare wijze verandert. Indien men echter een grondige externe analyse uitvoert, dan blijkt

al snel dat voor de meeste branches een aantal externe ontwikkelingen met een redelijke

zekerheid is te voorspellen. Zo zal bijvoorbeeld op dit moment geen enkel redelijk den-

kend mens ervan uitgaan dat de varkensstapel in Nederland de komende 10 jaren met

40% in omvang zal toenemen. Wij voorspellen dat die zal dalen, ondanks het gegeven dat

de feitelijke toekomst zich nog aan ons moet ontvouwen.

Het werken met scenario’s biedt de mogelijkheid een aantal ‘if-then’ relaties verder uit te

werken, en de consequenties van bepaalde gebeurtenissen te doorgronden. Ook al is geen

enkele van de uitgewerkte scenario’s juist, dan nog kunnen ze nuttig zijn. Indien de

ondernemer zich bewust is van de gevolgen van bepaalde voorvallen voor zijn bedrijf,

dan zal hij altijd beter kunnen omgaan met een dergelijke gebeurtenis indien deze zich

daadwerkelijk voordoet.

Het feit dat de verwachte toekomst steeds kan veranderen, en dat de realiteit zich ook

anders dan volgens de verwachting aan ons kan presenteren, heeft tot gevolg dat een

voortdurende oriëntatie noodzakelijk is. Voortdurend zal de ondernemer informatie moe-

ten vergaren over ontwikkelingen op allerlei gebied, om hiermee rekening te kunnen

houden bij de bepaling van zijn beleid. Het MKS werkt daarom met een jaarplan: tenmin-

ste jaarlijks dient te worden beoordeeld of de geformuleerde uitgangspunten wel juist

blijken te zijn. Ook de wekelijkse rapportage over de werkelijke stand van zaken draagt

ertoe bij dat de ondernemer kan vaststellen of de realiteit wel zodanig is als de onderne-

mer er op voorhand van verwachtte. Blijkt de werkelijkheid van de planning af te wijken,

dan is bijsturing noodzakelijk. Zoals eerder beschreven is, kan het zijn dat daarvoor sin-

gle-looplearning noodzakelijk is, maar ook double-looplearning kan noodzakelijk zijn.

De ondernemer echter die verwachtingen expliciet heeft gemaakt en voortdurend in de

gaten houdt of zijn uitgangspunten en verwachtingen nog wel juist zijn, zal er zelf mee

worden geconfronteerd indien dat niet het geval is. Het impliciet houden van verwachtin-

gen voorkomt deze confrontatie en de eventueel bijbehorende interne discussie. Soms

zelfs zal men er zich niet eens bewust van zijn dat de impliciete verwachtingen niet zijn

uitgekomen: door de afwijkende werkelijkheid vergeet men simpelweg de eerdere fou-

tieve verwachtingen. Het expliciet maken van verwachtingen en het zich vervolgens voort-

durend op de hoogte stellen van de werkelijkheid is daarom weliswaar confronterender

dan het stilzwijgend omgaan met verwachtingen, maar het is zeker ondersteunend indien

de onderneming (double-loop) wil leren op het gebied van strategische besluitvorming.

Het feit dat analyse nooit tot synthese kan leiden en dat bij het proces van strategische

besluitvorming talloze ‘zachte’ factoren een rol spelen, lijkt ons meer dan waar.

Belangrijker nog dan het toepassen van de stappen waaruit het MKS bestaat, is het toepas-

sen van intuïtie, gevoel en ‘tacit knowledge’ (kortom: de rechter hemisfeer) door de
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gebruikers van het systeem. Het is moeilijk te bepalen of de missie van de onderneming

te eng is of niet, ook niet na de beroemde bijdrage van Levitt (1960). Mintzberg spreekt

hier van de kortzichtigheid van ‘marketing-kortzichtigheid’. Cynisch citeert hij Steiner

(1979), “(...) die in alle ernst beweerde dat de fabrikanten van paardezwepen voor rijtuig-

jes nog zouden bestaan als ze hadden gezegd dat hun business niet het vervaardigen van

zwepen was, maar van zelfstarters”. Om voor een concreet geval te bepalen wat op enig

moment een juiste missie is vergt inzicht, ervaring en gevoel.

Hetzelfde geldt voor het maken van de externe analyse: welke externe ontwikkelingen

zijn relevant en welke niet? Wat zijn de KSF’en en waarom moet een bepaalde eis van

klanten wel als belangrijk worden onderkend, maar is het toch geen KSF? Waarom

maken we juist deze scenario’s en geen andere en waarom wordt uiteindelijk voor een

bepaalde strategische optie gekozen? Welke relatieve gewichten worden bij een bepaalde

toepassing aan de diverse onderdelen van het MKS gegeven? Allemaal vragen waar zelfs

na een langdurige analyse waarschijnlijk nauwelijks zinnige antwoorden op te geven

zijn. Met andere woorden: ook indien via een bepaald model wordt getracht te komen

tot een ondernemingsplan, heeft onze rechter hemisfeer nog genoeg te doen.

En het is op voorhand onjuist te veronderstellen dat processen die enige mate van forma-

lisering kennen het gevoel en de intuïtie weg zouden snijden. De psycholoog, die vanuit

een idoscopisch en holistisch mensbeeld een patiënt begeleidt, kan bij zijn behandeling

niettemin een schema hanteren dat hij doorloopt bij zijn sessies. Een voorbeeld daarvan is

vrije associatie: een creatief proces als het binnen een bepaalde structuur wordt toegepast,

kan leiden tot inzicht. Dezelfde vrije associatie kan in het kader van strategische plan-

ning worden toegepast om inzicht te krijgen in het eigen bedrijf en zijn omgeving.

Het feit dat ‘tacit knowledge’, intuïtie en synergetisch denken zo belangrijk zijn bij de toe-

passing van het MKS, maakt misschien wel dat we binnen onze onderneming zoveel

problemen ondervinden indien (delen van) het systeem door (analytisch) denkende

accountants wordt toegepast. En mogelijk zit hier ook het verschil tussen wat wij een

organisatieadviseur noemen en wat wij een accountant noemen: de accountant maakt

bij het strategisch plannen te zeer gebruik van analytische vaardigheden en te weinig van

synergetische vaardigheden. Het verwerven, verwerken en toepassen van kennis die ont-

staat uit ‘zachte’ gegevens, lijkt een vaardigheid waarvoor voortdurend dient te worden

geoefend. Indien dit onvoldoende gebeurt, bijvoorbeeld omdat het dagelijkse werk dat

niet verlangt, is het bijzonder moeilijk om plotseling wel synergetisch te werk te gaan.

Het MKS is met name ontwikkeld voor de grotere bedrijven binnen het MKB. Kleinere

bedrijven vragen andere adviesvaardigheden van de adviseur. Binnen een kleine organisa-

tie, waar niet zelden de ondernemer zuiver intuïtief beleid voert en nauwelijks of geen

genormeerde kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, kan een adviseur heel goede dien-

sten bewijzen door simpelweg enkele kwantitatieve gegevens te berekenen (bijvoorbeeld

over kostprijzen en calculatietarieven) en die te voorzien van een voor dat bedrijf gel-
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dende norm. Een analytisch ingestelde adviseur kan voor een dergelijk bedrijf van grote

waarde zijn.

Wij zijn het eens met Mintzberg (1994a:292) wanneer hij stelt dat “(...) men niet effectief

intuïtief kan zijn, tenzij men een gedegen kennis van het object ontwikkelt, wat soms

jaren in beslag kan nemen”. Dit betekent, dat de toepassing van het MKS waarbij intuïtie

een belangrijke rol speelt, in verhouding tot een kwantitatieve analyse als bedoeld in de

vorige alinea tijdrovend is. De kosten hiervan zouden voor een klein bedrijf te hoog zijn.

Onze ervaring is dat veel kleine ondernemers in het MKB vinden dat een kwantitatieve

analyse volstaat om hierop vervolgens beleidsbeslissingen te nemen, liefst zo concreet

mogelijk aangegeven in een schriftelijk of eventueel zelfs mondeling opgesteld actieplan.

Het ondernemen van concrete acties is het ultieme doel van het ondernemingsplan.

Soms zelfs lijkt de ondernemer de waarde van het proces meer af te meten aan de verkre-

gen adviezen over te ondernemen operationele acties waarvan het duidelijk is dat ze op

korte termijn voordeel opleveren, dan aan de strategische uitkomsten.

Grotere ondernemingen in het MKB echter zien de waarde voornamelijk in het verscher-

pen van visie, het verkrijgen van inzicht in het eigen bedrijf en in de markt in zijn alge-

meenheid. De te ondernemen acties hebben daarbij niet het gewicht die deze bij een

klein bedrijf wel hebben. Sterker nog, bepaalde direct te ondernemen acties die direct

resultaat kunnen opleveren worden, soms tijdens de sessies (voorlopig) terzijde gescho-

ven omdat ze strategisch van geen belang zijn en omdat het ondoelmatig zou zijn deze

mogelijke acties in aanwezigheid van de gehele staf te bespreken. De te ondernemen

operationele acties worden enkel als een bijproduct van het proces van ondernemings-

planning beschouwd.

Welke techniek ook wordt gehanteerd bij het opstellen van een ondernemingsplan en

welke interne informatievoorziening men daar ook aan koppelt, nooit kan worden vastge-

steld hoe het resultaat zou zijn geweest indien men een bepaalde andere techniek zou

hebben gehanteerd. Daarom is het misschien zinvol om in dit kader niet te spreken over

waar en niet waar, maar over iets ervaren als zijnde zinvol c.q. iets ervaren als zijnde niet

zinvol.

Wij hebben getracht een systeem te ontwikkelen dat door de ondernemers bij wie het

geheel of gedeeltelijk wordt toegepast, wordt ervaren als zinvol. Of wij zijn geslaagd in

deze opzet, wordt echter niet door onszelf maar door de ondernemingen bepaald die het

MKS geheel of gedeeltelijk gebruiken.
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Doel van het proefschrift
Hoewel veel accountantskantoren trachten te voorzien in de gevarieerde vraag naar

externe adviezen van hun klanten, vloeien deze adviezen niet logischerwijs voort uit de

oorspronkelijke taak van de accountant. Immers waar het vakgebied van de accountancy

zich met name richt op het samenstellen, beoordelen en controleren van gegevens uit

het verleden, moet voor het geven van zinvolle bedrijfsadviezen de tijdshorizon naar de

toekomst worden verlegd.

De volgende factoren maken dat de financiële rapportage die door accountants wordt ver-

vaardigd minder geschikt is voor (strategisch) advieswerk:

1 Het aanwezige cijfermateriaal is dikwijls gedateerd, dat wil zeggen minimaal enkele

maanden oud.

2 Het beschikbare cijfermateriaal is zelden genormeerd, waardoor geen verschillenana-

lyse kan plaatsvinden.

3 Bij het voor handen zijnde cijfermateriaal ontbreken meestal niet-financiële gege-

vens. Bovendien zijn de gegevens vrijwel nooit gerelateerd aan de bedrijfsprocessen.

De kosten per uur, de verhouding tussen directe en indirecte kosten en de bezetting

op enig moment blijken bijvoorbeeld niet uit de gegevens.

Dit proefschrift wil bijdragen aan een systeem dat de bedrijfsadvisering van de accountant

aan de MKB-ondernemer kan verbeteren. Met de ontwikkeling van een dergelijk sys-

teem, dat door ons het ManagementKompasSysteem wordt genoemd (MKS), wordt

beoogd de volgende doelstelling te realiseren:

het ondersteunen van ondernemers in het MKB bij de besluitvorming op basis van financiële en

niet-financiële informatie die erop is gericht beslissingen op strategisch en op operationeel niveau

te integreren.

Daarnaast bestaat nog een aantal achterliggende doelstellingen bij de ontwikkeling van

het MKS:

1 het komen tot een voor derden herkenbare en onderscheidende methodiek van werken

door de accountant/adviseur;

2 het bieden van een houvast aan de adviseur bij zijn werkzaamheden, waardoor hij zo

doelmatig en effectief mogelijk tot de beoogde kwaliteit in dienstverlening kan komen;

3 het scheppen van de mogelijkheid om werknemers te begeleiden en op te leiden aan

de hand van een duidelijk omschreven concept.
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Aanpak van het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de ontwikkeling van

het MKS, en het tweede onderdeel is de toepassing van het MKS in twee branches. We

beschrijven de aanpak van beide onderdelen achtereenvolgens.

De ontwikkeling van het MKS
De eerste stap van de ontwikkeling van het MKS, was het verrichten van literatuuronder-

zoek. Dit had tot doel:

1 Een indruk te krijgen omtrent bestaande modellen die zijn ontwikkeld ten behoeve

van strategievorming en informatievoorziening in het algemeen, en voor het MKB

in het bijzonder.

2 Vast te stellen welke (elementen van) bestaande modellen een bijdrage kunnen leve-

ren aan het te ontwikkelen systeem voor toepassing in het MKB.

3 Richting te geven aan de ontwikkeling van het MKS en aan het later uit te voeren

empirisch onderzoek.

Op basis van het literatuuronderzoek zijn de hierna te bespreken modellen van strategi-

sche planning en informatievoorziening naar voren gekomen.

Twee modellen van strategische planning worden besproken: het reizigersmodel en het trek-

kersmodel. Aangegeven wordt wat de kenmerken van de modellen zijn, en wat de conse-

quenties ervan zijn voor de interne informatievoorziening. Van beide modellen worden

enkele scholen nader toegelicht. Daarna worden vier modellen besproken, die zijn bedoeld

om stap voor stap te komen tot de ontwikkeling van een strategisch plan. Dit zijn: het Bontje-

model, het Strategisch Y-model, het Durham-model en het MKB-ondernemingsplanmodel.

Vervolgens worden deze modellen op enkele wezenlijke punten aangevuld. Aan de hand

van het aldus verkregen model kan de onderneming vaststellen wat haar concurrentiepo-

sitie is en wat dat inhoudt voor de toekomstige concurrentiekracht. Een onderdeel van de

analyse vormt een afnemersenquête. Daarnaast wordt de interne analyse besproken.

Belangrijke onderdelen hiervan vormen de bedrijfsvergelijking en de kostprijsanalyse.

De kostprijsanalyse is gebaseerd op de ABC-kostprijsanalyse van Cooper en Kaplan ener-

zijds en op de kostenplaatsenmethode anderzijds.

Daarna worden twee modellen van interne informatievoorziening onderzocht. Dit zijn

respectievelijk het Systeem Bennink en de Balanced Scorecard. Op basis van deze twee

modellen is een model ontwikkeld waarmee de interne informatievoorziening in het

MKS kan plaatsvinden. Dit model noemen wij het resultatenvolgsysteem. Hiermee wordt

het management in staat gesteld wekelijks te beschikken over de belangrijkste informatie

over de onderneming. Het MKS legt een relatie tussen strategie en interne informatie-

voorziening. Deze relatie komt tot stand door:

1 De hoeveelheid en de aard van de gegevens die op de interne rapportage worden opge-

nomen.

2 De normering van deze gegevens.
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De praktijktoepassing van het MKS
Nadat het model voor het MKS was ontwikkeld, is dit in de vorm van twee casestudies in

de praktijk toegepast.

Zoals reeds eerder beschreven ging het bij het ontwikkelen van het Management-

KompasSysteem om een systeem dat in het midden- en kleinbedrijf kan worden toege-

past waarbij een verband wordt gelegd tussen strategisch en operationeel beleid en waar-

bij bovendien een verband bestaat tussen financiële en niet-financiële informatie.

Derhalve zijn de verbanden tussen de genoemde factoren integraal in beeld gebracht.

Dit had de volgende twee consequenties voor het uitgevoerde empirisch onderzoek:

[1] Daar waar het ging om strategie, diende een externe en een interne analyse te worden

uitgevoerd. Bij de externe analyse moesten in elk geval de belangrijkste ontwikkelingen

in beeld worden gebracht van factoren die een grote invloed hebben op de omvang en

aard van de markt waarin het bedrijf opereert. Daarnaast moesten op basis van de

wensen en verwachtingen van de afnemer de kritische succesfactoren in kaart worden

gebracht. Bij de interne analyse was het relevant de distinctive competetive factors te

identificeren. Aangezien deze relatief zijn ten opzichte van concurrenten is hierbij

gebruikgemaakt van bedrijfsvergelijkend onderzoek.

[2] Om te komen tot een informatiesysteem waarbij niet alleen een relatie bestaat met de

gevoerde strategie maar tevens met de bedrijfsprocessen, moesten deze processen

grondig worden geanalyseerd. Hierbij was het van belang de relatieve en absolute kos-

ten van de processen te analyseren, alsmede de factoren die deze kosten beïnvloeden.

Het ontwikkelen en testen van een ManagementKompasSysteem vergde een diepgaand

integraal empirisch onderzoek binnen een branche. Er is gekozen voor de uitvoering van

een diepgaand praktijkonderzoek in twee branches, te weten de mengvoederindustrie en

de machine-industrie. Het onderzoek in de mengvoederindustrie, dat hierna als eerste

wordt besproken, richt zich op het integrale MKS. Het onderzoek in de machine-indus-

trie, dat vervolgens aan de orde komt, beperkt zich tot enkele elementen van het MKS.

Exploratief onderzoek
Bij het uitvoeren van het empirisch onderzoek is in eerste instantie exploratief onder-

zoek gedaan. Dit had tot doel:

1 Nader te beoordelen of de branche geschikt was voor de ontwikkeling van het Manage-

mentKompasSysteem.

2 Prioriteiten en aandachtspunten voor vervolgonderzoek vast te stellen.

3 Een plan te ontwikkelen aan de hand waarvan een latere ontwikkeling en implementa-

tie van het ManagementKompasSysteem plaats zou kunnen vinden.

4 Een indicatie te krijgen van aandachtspunten bij de toepassing van de diverse onder-

delen van het MKS in de mengvoederindustrie.
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Het exploratieve onderzoek is uitgevoerd aan de hand van literatuuronderzoek, vraagge-

sprekken met experts en het bestuderen de gegevens van enkele mengvoederbedrijven.

Bedrijfsvergelijkend onderzoek

Het exploratieve onderzoek is de basis geweest voor een bedrijfsvergelijkend onderzoek,

dat onder 14 bedrijven is uitgevoerd.

Het doel van het bedrijfsvergelijkend onderzoek was:

1 De branche in kaart te brengen in termen van marktontwikkelingen en concurrentie.

2 Vast te stellen hoe rendementen van het ene bedrijf liggen ten opzichte van die van

het andere en het achterhalen van de oorzaken van de onderlinge verschillen.

3 Specifieke knelpunten in de branche in beeld te krijgen, alsmede de specifieke knel-

punten van de deelnemende bedrijven.

Bij dit onderzoek is getracht zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie te verkrij-

gen. De resultaten hiervan hebben vervolgens als input gediend voor het te ontwikkelen

ManagementKompasSysteem. In deze fase van het onderzoek is tevens een telefonische

enquête onder afnemers uitgevoerd. De 600 benaderde bedrijven zijn ad random geselec-

teerd uit adressenbestanden met een dekkingsgraad van 90%. Geselecteerde bedrijven

dienden het hoofdinkomen aan de veehouderij te ontlenen. Van de benaderde bedrijven

hebben 157 bedrijven hun medewerking verleend. De vragen in de enquête waren vooral

gericht op de criteria die men hanteerde bij het kopen van voeders en het selecteren van

een leverancier daarbij. Aangezien dit onderzoek niet op zichzelf stond maar gepaard

ging met diepte-interviews bij afnemers en aangezien de resultaten bovendien konden

worden afgezet tegen de gegevens die bij de mengvoederbedrijven waren verkregen, werd

de respons van 26% voldoende geacht om een goed beeld van de belangrijkste eisen en

wensen van afnemers te verkrijgen.

De toepassing van het MKS bij een individueel bedrijf

Het laatste gedeelte van het empirisch onderzoek heeft bestaan uit de integrale ontwikke-

ling en implementatie van het ManagementKompasSysteem bij een individueel bedrijf.

Dit betreft een bedrijf dat werkzaam is in de mengvoederindustrie (Feed B.V.). Gekozen is

voor een enkelvoudige case waarbij is getracht een hoge mate van diepgang te realiseren

bij de toepassing van het ManagementKompasSysteem. 

Voorts zijn elementen van het MKS toegepast bij enkele bedrijven uit de machine-indus-

trie. De verschillen tussen de toepassing van het MKS in machinebouw en die in de

mengvoederindustrie zijn voornamelijk aan de volgende twee oorzaken te wijten: in de

eerste plaats wijkt het primaire proces in de machine-industrie sterk af van die in de

mengvoederindustrie en in de tweede plaats verschillen de structuur en dynamiek van de

afzetmarkt in beide branches sterk. 
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De resultaten

Het MKS
Het integrale MKS, dat op de hiervoor beschreven wijze is ontwikkeld, bestaat uit de vol-

gende tien stappen:

1 oriëntatie;

2 missie/bedrijfsfilosofie;

3 doelstellingen;

4 diagnose;

5 strategische keuzen;

6 planning;

7 meerjarenbegroting;

8 jaarplan;

9 resultatenvolgsysteem;

10 tussentijdse cijfers.

We lichten deze stappen achtereenvolgens toe:

Stap 1: Oriëntatie

Deze fase heeft voor de adviseur tot doel zich te oriënteren op de onderneming waarbij hij

het MKS toe gaat passen. Bij de oriëntatie komen drie onderwerpen aan bod. In de eerste

plaats is dat wat Gibb (1992) noemt een analyse van de onderneming in ‘overall’ financiële

termen. In het MKS noemen wij dit een initiële cijferanalyse. Bij bestaande bedrijven kan

deze simpelweg plaatsvinden aan de hand van de jaarrekeningen van de meest recente

jaren, eventueel aangevuld met tussentijdse cijfers. In de tweede plaats is dat de doelstelling

van de toepassing van het MKS: waarom wil de ondernemer overgaan tot de invoering van

het MKS en is deze reden preventief of projectmatig? En in de derde plaats is dat de glo-

bale marktverkenning. 

De adviseur krijgt in deze fase een eerste indicatie van de mogelijkheden en onmoge-

lijkheden van de onderneming. Bovendien krijgt hij een eerste inzicht in speciale aan-

dachtspunten die bij de implementatie van het MKS van belang kunnen zijn.

Stap 2: Bepaling van de missie/bedrijfsfilosofie

In deze stap wordt antwoord gezocht op de volgende vragen:

1 Wat zijn de belangrijkste producten/diensten?

2 Wat zijn de belangrijkste klantengroepen?

3 Wat zijn de kernvaardigheden van het bedrijf?

4 Wat zijn de belangrijkste succesfactoren voor de toekomst?

5 Wat is de locatie van het bedrijf?

6 Wat zijn de basisgedachten achter de bedrijfsvoering?

7 Wat zijn de maatschappelijke verantwoordelijkheden waaraan het bedrijf een bijdrage

wil leveren?
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8 Hoe is de houding ten opzicht van werknemers?

De antwoorden op deze vragen vormen een kader waarbinnen de volgende stappen van

het MKS dienen te worden geplaatst.

Stap 3: Doelstellingen

Bij het bepalen van de doelstellingen probeert de adviseur in beeld te brengen welke doel-

stellingen de ondernemer bij het opstellen van het strategisch plan voor ogen heeft.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijke doelen van de ondernemer en

bedrijfsmatige doelen.

Stap 4: De diagnose

Met het uitvoeren van de diagnose wordt getracht sterkten en zwakten van de onderne-

ming enerzijds en de externe ontwikkelingen anderzijds in beeld te brengen, en te beoor-

delen in welke mate deze twee op elkaar zijn afgestemd. Bij het bepalen van de sterkten

en zwakten van de onderneming maakt de adviseur onder meer gebruik van bedrijfsver-

gelijkende gegevens. Daarnaast voert de adviseur een strategische kostprijsanalyse uit.

Stap 5: Strategische keuzen

In deze fase wordt bepaald welke strategie de onderneming in de nabije toekomst wil

gaan voeren. Dit vindt plaats door op basis van de resultaten uit de diagnose (stap 4) een

aantal strategische opties te formuleren en per optie de risico’s ervan te analyseren.

Stap 6: Planning

In deze fase worden de in de vorige stap genomen beslissingen vertaald in een plan. De

planningsfase bestaat uit het uitwerken van de strategische keuzen in doelstellingen, stra-

tegische (deel)plannen en verbeterpunten, die in stap 4 als ‘bijproduct’ van de diagnose

naar voren zijn gekomen.

Stap 7: Meerjarenbegroting

In de meerjarenbegroting wordt een kwantitatieve vertaling gemaakt van de strategische

keuzen die bij stap 6 zijn gemaakt. Het opstellen van een meerjarenbegroting gebeurt om

drie redenen: ten eerste om te beschikken over een norm aan de hand waarvan de werkelijk

behaalde resultaten kunnen worden geanalyseerd, ten tweede als controlemiddel en ten

derde om de financiële consequenties van het uitgestippelde beleid te kunnen bepalen.

Stap 8: Het jaarplan

Het jaarplan is afgeleid uit de stappen 6 en 7 van het MKS: de planning en de meerjaren-

begroting. Het jaarplan beoogt taakstellend te zijn voor het komende jaar. Deze taakstel-

ling wordt zowel kwantitatief (jaarbegroting) als kwalitatief (actieplan) weergegeven. Het

jaarplan in het MKS omvat de uitgangspunten en normstellingen voor het resultaten-

volgsysteem, maar bevat daarnaast aanvullende elementen. In het jaarplan komen de kri-

tische succesfactoren en distinctive competitive factors terug, die bij stap 4, de diagnose,

zijn geanalyseerd. Daarnaast bevat het jaarplan een overzicht van de te ondernemen
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acties, de voor deze acties verantwoordelijk personen en het tijdstip waarop deze acties

dienen te worden ondernomen.

Stap 9: Het resultatenvolgsysteem

Het resultatenvolgsysteem biedt de ondernemer wekelijks de voor hem relevante informa-

tie over zijn onderneming. Dit betreft financiële informatie over de omzet, de kosten en

het resultaat en over de belangrijkste balansposities, en niet-financiële informatie over dis-

tinctive competitive factors en kritische succesfactoren. De belangrijkste functies van

deze informatie zijn de volgende: ze verschaft de ondernemer inzicht, ze is voorts een

controlemiddel, een motivatiemiddel en een communicatiemiddel.

Stap 10: De tussentijdse cijfers

Op basis van de gegevens uit de financiële administratie worden periodiek tussentijdse

cijfers opgesteld. Deze cijfers hebben het volgende tot doel: het tussentijds geven van

een beeld van de behaalde resultaten aan het management, het mogelijk maken van ver-

gelijkingen met zowel voorgaande perioden als met de begroting, waardoor tussentijdse

analyses van het resultaat mogelijk worden, het kunnen controleren van de informatie die

wordt gegenereerd met behulp van het resultatenvolgsysteem, en het bieden van de moge-

lijkheid over variabelen te rapporteren waarvan een wekelijkse rapportagefrequentie te

hoog, maar een jaarlijkse rapportagefrequentie te laag is. Daarnaast biedt de tussentijdse

rapportage de mogelijkheid vast te stellen of de doelstellingen ook daadwerkelijk worden

gerealiseerd. Is dit niet het geval, dan dient òf het beleid òf de dienen doelstellingen te

worden bijgesteld.

De toepassing van het MKS bij een Mengvoederbedrijf (Feed B.V.)
Nadat het MKS was ontwikkeld, is het systeem in de praktijk toegepast. In de eerste plaats

is het MKS toegepast bij een mengvoederfabriek. Daaruit is gebleken dat alle elementen

die het MKS bevat, toepasbaar zijn in de praktijk. De kostprijsanalyse binnen het MKS bij

een mengvoederfabriek is aangepast aan de specifieke eisen van zo’n bedrijf. Deze is uit-

gevoerd zonder dat daarin de kosten van grondstoffen zijn meegenomen.

Feed B.V. is van mening dat de bedrijfsvergelijking inzichtverhogend heeft gewerkt, zeker

indien men deze tegen de achtergrond plaatst van de SWOT-analyse als geheel. Volgens

het management van Feed B.V. vult de bedrijfsvergelijking de SWOT-analyse aan op twee

punten: in de eerste plaats komen de sterkte en zwakke punten van de onderneming min

of meer objectief vast te liggen en in de tweede plaats kan de adviseur de bijeenkomsten

met de staf door zijn kennis van de sector aanzienlijk meer inhoud geven dan wanneer

deze kennis zou ontbreken. Bepaalde patstellingen tussen de argumenten van verschil-

lende afdelingen kunnen op grond van de bedrijfsvergelijking en de kennis van de advi-

seur worden doorbroken.

De interne rapportage volgens het resultatenvolgsysteem vindt bij Feed B.V. wekelijks

plaats. Het management stelt als eis dat de rapportage over een bepaalde week op de
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dinsdagmiddag daaropvolgend gereed is. Het management van Feed B.V. geeft de vol-

gende voordelen aan van interne rapportage volgens het RVS:

1 Er ontstaat inzicht in de mate waarin (winst)doelstellingen daadwerkelijk worden

gerealiseerd.

2 Het verhoogt de discipline binnen de organisatie: indien er achterstanden zijn in

bepaalde (administratieve) werkzaamheden, dan blijkt dat direct uit de weekstaat (of

uit het ontbreken daarvan).

3 Het verband tussen bepaalde financiële en niet-financiële indicatoren wordt direct zicht-

baar. Als voorbeeld noemt men het verband tussen productie en bezettingsresultaat.

4 Elk onderdeel van de weekstaat is de resultante van een aantal andere indicatoren.

Het onderkennen van deze relatie werkt inzichtverhogend. Feed formuleert dit als

volgt: “Achter elk getal zit een verhaal. Door wekelijks de weekstaat na te lopen, lopen

we ook wekelijks het verhaal achter de weekstaat na. Dit zijn onder meer de geformu-

leerde uitgangspunten en de veronderstelde verbanden tussen de diverse prestatie-

maatstaven binnen ons bedrijf. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van inzicht in het

eigen bedrijf”.

5 De druk om na te denken over doelstellingen en behaald resultaat wordt sterk ver-

hoogd door toepassing van het RVS.

Feed B.V. schat dat de afwijkingen tussen het RVS en de maand- en kwartaalcijfers niet

méér bedraagt dan 25% van het resultaat. Voor het doel van het RVS vindt het manage-

ment de nauwkeurigheid daarmee voldoende.

Het bepalen van de (werkelijke) vaste kosten kan volgens het Management van Feed B.V.

nauwkeurig plaatsvinden. Hier komen daarom slechts zeer geringe afwijkingen tussen

begroting en werkelijkheid voor.

De benodigde tijd voor het opstellen van de weekstaat begroot het management van Feed

B.V. op 15 minuten per week.

De integratie tussen strategische en operationele informatie is volgens het management

van Feed B.V. een absolute voorwaarde om het systeem als geheel goed te kunnen laten

functioneren. Het RVS heeft geen of nauwelijks zin indien dit niet wordt voorafgegaan

door het secuur opstellen van een begroting. De relatie tussen strategie en operationele

informatie wordt volgens het management van Feed B.V. helder en inzichtelijk door de

toepassing van het MKS als geheel. Op zich zou het management ook zelf in staat zijn

geweest deze relaties te achterhalen, maar dat zou veel tijdrovender zijn geweest. Het

MKS is daarmee ook een vorm van ‘opleiding’ van de ondernemer.

Het management van Feed B.V. vindt het wekelijks rapporteren van een zeer beperkt

aantal niet-financiële indicatoren voldoende. Niettemin biedt het nadrukkelijk werken

met niet-financiële indicatoren binnen het MKS volgens Feed B.V. een aantal voordelen.

Feed B.V. noemt daarbij de voortdurende aandacht voor de veroorzakers van kosten en

het inzicht in de relatie tussen de veroorzakers van kosten en de kosten zelf.
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De toepassing van het MKS in de machine-industrie
Naast uitvoering van een casestudie bij een mengvoederbedrijf, is een casestudie uitge-

voerd in de machine-industrie. Hieruit is gebleken, dat het concept van het MKS in de

machine-industrie evenzeer toepasbaar is als in de mengvoederindustrie. Specifieke aan-

passingen zijn daarvoor echter noodzakelijk geweest. Deze hadden betrekking op de uit-

voering van de externe analyse, de uitvoering van de kostprijsanalyse en de toepassing van

het resultatenvolgsysteem.

De toepassing van het MKS in de machine-industrie verschilt van de toepassing ervan in

de mengvoederindustrie op de volgende punten:

1 De machine-industrie kent een zeer groot aantal product/marktcombinaties, waar-

door het vaststellen van KSF’en voor de markt als geheel niet mogelijk is. Bepaalde

product/marktcombinaties worden slechts door één aanbieder bediend, zodat in die

gevallen de KSF’en per aanbieder moeten worden bepaald.

2 Als gevolg van het bovenstaande, is de uitvoering van bedrijfsvergelijking moeilijk.

Doordat bedrijven uniek zijn, zijn deze onderling niet of slechts ten dele vergelijkbaar.

3 Het productieproces in de machine-industrie betreft stukproductie, dat in de meng-

voederindustrie betreft procesproductie. Als gevolg hiervan wordt de kostprijsanalyse

in beide branches op een verschillende wijze toegepast.

4 De machine-industrie kent relatief grote mutaties in de voorraad onderhanden werk.

De mengvoederindustrie kent geen onderhanden werk, omdat productiecharges dage-

lijks volledig worden afgewerkt. De mutaties onderhanden werk in de machine-indus-

trie hebben tot gevolg dat hiervoor in het resultatenvolgsysteem een specifieke infor-

matierubriek noodzakelijk is.
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Aim of the thesis
Although many accounting firms try to meet their customers’ varied demands for inde-

pendent advice, the provision of that advice is not a logical extension of the accountant’s

basic task. Whereas the field of accountancy focuses specifically on compiling, evaluating

and auditing historical financial figures, the provision of useful commercial advice

requires the time horizon to be shifted to the future. 

The following factors limit the usefulness of accountants’ financial reports for providing

strategic advice:

1 the figures available are often dated, i.e. at least several months old;

2 they are rarely standardised, so that variance analyses are not possible;

3 they often lack non-financial information. Moreover, the figures are hardly ever related

to business processes. They do not indicate, for example, costs per hour, the relation-

ship between direct and indirect costs, and capacity utilisation at any particular point

in time. 

This thesis aims to make a contribution to a system designed to improve the advice

accountants give to entrepreneurs running small and medium-sized enterprises (SMEs).

In developing this system, which we call the Management Compass System (MCS), we

have the following objective:

to support SME entrepreneurs in their decision-making on the basis of financial and non-finan-

cial information, focusing on the integration of decisions at strategic and operational levels.

Development of the MCS has some further underlying goals:

1 to arrive at a working method for the auditor/consultant that is recognisable and dis-

tinctive to others;

2 to offer the adviser a solid foundation for his work that enables him to deliver a quality

service as efficiently and effectively as possible;

3 to develop a way of guiding and educating employers based on a clearly defined concept.

Study approach 
The study consists of two parts. The first part is the development of the MCS and the sec-

ond is the use of the MCS in two industry sectors. The two parts are described separately.
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Development of  the MCS
The first step in developing the MCS was to research the literature. The aim here was to:

1 form an impression of the existing models developed for strategy formation and infor-

mation provision in general and for SMEs in particular;

2 establish which elements of the existing models could contribute to the development

of a system for use in SMEs;

3 give direction to the development of the MCS and to the empirical study that would be

conducted later.

The strategy planning and information provision models discussed below emerged from

the literature research. 

Two strategic planning models are discussed: the traveller’s model and the hiker’s model.

Their characteristics are described, together with the consequences these characteristics

have for internal information provision. Several schools of thought based on these models

are considered. This is followed by discussion of four models designed to facilitate system-

atic development of a strategic plan for SME’s: the Bontje model, the strategic Y-model,

the Durham model and the SME entrepreneurship plan model. This is followed by iden-

tification of some of these models’ main features with firm input to our own model.

The resulting model can be used by a company to determine its present competitive posi-

tion and the implications this has for its future competitive position. The analysis includes

a customer survey. Internal analysis is also discussed, with company comparison and

cost analysis as important elements. The cost analysis is based partly on Cooper and

Kaplan’s ABC cost analysis and partly on the cost centre method. 

Two models of internal information provision are then examined: the Bennik System

and the Balanced Scorecard. These provide the basis for a model that has been developed

for internal information provision within the MCS. We call this model the profit-and-

loss tracking system. It provides management with a weekly up-date on the most impor-

tant company information. The MCS relates strategy and internal information provision,

based on:

1 the quantity and nature of the information included in internal reports;

2 the standardisation of this information.

Practical application of the MCS
Once the MCS model was developed, the system was put into practice in two case studies. 

As mentioned earlier, the MCS project was about developing a system for use in SMEs

that establishes a relationship between strategic and operational policy and a link between

financial and non-financial information. The relationships between these various factors

were therefore treated as an integrated whole. This had two consequences for the empir-

ical work that was carried out:
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[1] In relation to strategy, an external and an internal analysis were required. The external

analysis had to reveal the most important developments in those factors that had a sig-

nificant influence on the size and nature of the market in which the company oper-

ates. It also had to identify the factors that were critical for success, based on the

customer’s requirements and expectations. In the internal analysis it was relevant to

identify distinctive competitive factors. Since these are relative with regard to compet-

itors, we used a comparative company survey.

[2] In order to produce an information system in which there is a relationship not only to

the strategy that is implemented, but also to the business processes, these processes

had to be thoroughly analysed. In doing so, it was important to analyse the relative and

absolute costs of the processes as well as the factors that affect those costs.

The development and testing of the MCS required a comprehensive, integrated empirical

study of an industry sector. We decided on a practical study of two sectors: the compound

feed and the engineering industries. 

Exploratory study

An exploratory study was carried out prior to the empirical study. The aim was to:

1 assess in more detail whether the sector was suitable for MCS development;

2 establish priorities and important issues for follow-up study;

3 develop a plan that could be used as a basis for the later development and implemen-

tation of the MCS;

4 get an idea of the important issues when applying the various parts of the MCS to a

compound feed company.

The exploratory study was based on literature research, interviews with experts and the

study of data from some compound feed companies. 

Comparative company survey

The exploratory study formed the basis for a comparative survey involving 14 companies.

The aim of the survey was to:

1 profile the sector in terms of market developments and competition;

2 establish how returns varied between one company and another, and to try to deter-

mine the reasons for these variations;

3 identify specific problem areas in the sector as well as the specific problems experi-

enced by the participating companies.

This study attempted to obtain both quantitative and qualitative information. The results

were then used as input in the development of the MCS. At this stage a telephone survey

of customers was conducted. The 600 companies approached were selected at random

from lists of addresses with a coverage of 90%. The companies selected had to derive
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their main income from the livestock industry. Of the companies approached, 157 were

willing to cooperate. The survey questions focused mainly on the criteria that customers

use when buying feed and selecting suppliers. In view of the fact that this was not a

‘stand-alone’ study but would be related to in-depth interviews with customers, and the

fact also that its results could be compared to figures obtained from compound feed com-

panies, a response of 26% was considered sufficient to give a reasonably accurate insight

into customers’ most important requirements and wishes. 

Use of the MCS in an individual company

The final part of the empirical study consisted of integrated development and implemen-

tation of the MCS in an individual company. This was a company involved in the com-

pound feed industry (Feed B.V.). We opted for a single case study which attempted a

high degree of MCS penetration. 

Parts of the MCS were also applied to several companies in the engineering field. The dif-

ferences between MCS as applied to the engineering and the compound feed industries

are largely explained by two factors: firstly, the primary process in the engineering indus-

try differs greatly from that in the compound feed industry and, secondly, the structure

and dynamic of the sales markets differ considerably between these sectors. 

Results

The  MCS
The integrated MCS, developed as described above, consists of ten steps:

1 orientation

2 business mission/company philosophy

3 objectives

4 diagnosis

5 strategic choices

6 planning

7 long-range estimates

8 annual plan

9 profit-and-loss tracking system

10 interim figures

These steps are elaborated in order:

Step 1: Orientation

During this phase the consultant’s aim is to acquaint himself with the company that is

the subject of MCS implementation. This orientation step involves three tasks. Firstly, an

analysis of the company in overall financial terms (Gibb, 1992). In the MCS this is called an

initial figures analysis. With existing companies this can be based on the annual accounts of
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the last few years, possibly supplemented by interim figures. Secondly, determining the rea-

son for MCS implementation: what is the entrepreneur’s motive for introducing the MCS,

and is this motive preventive or project-based? And lastly, global marketing research.

During this first step, the adviser gets a initial indication of the company’s potential and

limitations. He also begins to become aware of special issues that may be important when

implementing the MCS. 

Step 2: Business mission/company philosophy

During this phase one is looking for answers to the following questions:

1 What are the main products/services?

2 Who are the main customers?

3 What are the company’s core activities?

4 What are the main factors that contribute to future success?

5 Where is the company located?

6 What is the management’s basic philosophy?

7 In which areas does the company want to fulfil its social responsibilities? 

8 What is the attitude to employees?

The answers to these questions form the framework in which the following MCS steps

have to be placed.

Step 3: Objectives

In determining objectives, the consultant tries to bring out the objectives the entrepreneur

has in mind when drawing up the strategic plan. A distinction is made here between the

entrepreneur’s personal objectives and the company’s commercial objectives.

Step 4: Diagnosis

The aim of this phase is, on the one hand, to determine the company’s strengths and

weaknesses, and, on the other, to identify external developments. An assessment is then

made of the extent to which these match each other. In determining the company’s

strengths and weaknesses, the consultant makes use of, for example, information gath-

ered from comparative company research. The consultant also carries out a strategic cost

analysis.

Step 5: Strategic choices

During this phase the company’s future strategy is decided. This is done by formulating a

number of strategic options based on the results of the diagnosis (step 4) and by analysing

the risks attached to each option.

Step 6: Planning

The decisions taken in step 5 are translated into a plan. This means working out strategic

choices in terms of objectives, strategic plans/plan components, and the points for

improvement that emerged as a by-product of step 4.
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Step 7: Long-range estimates

The long-range estimates involve a quantitative conversion of the strategic choices made

in step 6. There are three reasons for making these estimates: firstly, to have a standard

on which an analysis of actual figures can be based; secondly, to provide a means of con-

trol; and finally, to be able to gauge the financial consequences of the proposed policy.

Step 8: Annual plan

The annual plan is derived from steps 6 and 7 of the MCS: planning and long-range esti-

mates. The annual plan has to set tasks for the coming year. The tasks set will be shown

quantitatively (annual budget) as well as qualitatively (action plan). The annual plan in the

MCS includes the principles and the targets for the profit-and-loss tracking system as

well as additional elements. In the annual plan we also see the critical factors for success

and the distinctive competitive factors that were analysed in step 4, the diagnosis. The

annual plan also contains a summary of proposed actions, those responsible for them

and when they are scheduled to occur.

Step 9: Profit-and-loss tracking system

The profit-and-loss tracking system offers the entrepreneur a weekly information up-date

on his company that is relevant to him. This includes financial information on turnover,

costs, the result and the most significant balance positions, and non-financial information

on distinctive competitive factors and critical factors for success. The most important

functions this information performs are to give the entrepreneur an insight into his oper-

ation and to provide a means of control, motivation and communication.

Step 10: Interim figures

Interim figures are drawn up periodically, based on information produced by the financial

accounting system. These figures can be used to do the following: give management an

interim picture of results achieved;  enable actual results to be compared with the results

of previous periods and the estimates, making interim analysis of results possible; facili-

tate control of information generated by the profit-and-loss tracking system; and report on

variables for which weekly reporting is too frequent and annual reporting not frequent

enough. Interim reporting also enables a company to see whether targets are indeed

being achieved. If they are not, then either the policy or the targets need to be adjusted.

The use of the MCS in a compound feed company (Feed B.V.)
Once the MCS was developed, the system was put into practice. Its initial application

was in a compound feed company, and following this first practical trial we can say that all

the elements of the MCS are applicable in practice. The cost analysis component had to be

adjusted during the trial to the specific requirements of a compound feed company. This

was carried out without factoring the cost of raw materials.

The company, Feed B.V., believes that the comparison of similar companies has enhanced

it’s understanding, certainly if this is seen against the background of the SWOT analysis as
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a whole. According to Feed B.V. management, the comparison supplements the SWOT

analysis in two ways: firstly, the strengths and weaknesses of the company are identified

more or less objectively and, secondly, the adviser is able to make his sessions with man-

agement more meaningful through his knowledge of the sector. Deadlocked disputes

between departments can often be resolved by the adviser with reference to company com-

parisons and his own specialist knowledge.

At Feed B.V., internal reporting based on the profit-and-loss tracking system is a weekly

event. The management requires the report on any particular week to be finalised and

available by the following Tuesday. Feed B.V.’s management feels that reporting based on

this system offers the following advantages:

1 It gives them a good idea of the extent to which profit and other targets are actually

being achieved.

2 It tightens discipline within the organisation: tasks in accounts and elsewhere that are

lagging behind schedule are exposed in the weekly report (or the lack of a weekly report).

3 The link between specific financial and non-financial indicators becomes immedi-

ately apparent – the link, for example, between production and the capacity result.

4 Each part of the weekly report is the result of various other indicators. Recognising

this relationship raises awareness. Feed B.V. puts it this way: ‘Behind every bench-

mark there is a story. By running through the report each week, we are also following

the weekly instalments of the story behind the reports, including the basic principles

we’ve formulated and the assumed relationships between our company’s various per-

formance criteria. This helps to add to our understanding of the company.’

5 The application of the tracking system puts much greater pressure on them to think

about targets and the results achieved. 

The company estimates the differences between the tracking system and the monthly

and quarterly figures at no higher than 25% of the result. For the purposes of the tracking

system, the management finds this sufficiently accurate. 

The management says that determining actual fixed costs can be done accurately, which is

why there will only be very minor differences between the estimated and the actual figures.

They estimate the time required to draw up a weekly report at 15 minutes a week.

According to Feed B.V.’s management, the integration of strategic and operational infor-

mation is absolutely essential for the proper overall functioning of the MCS. The profit-

and-loss tracking system is of little or no use if it is not preceded by an accurate estimate.

The company says that the relationship between strategy and operational information

becomes clear and fully comprehensible through the application of the MCS as a whole.

The management would have been able to discover these relationships themselves, but

this would have been much more time-consuming. This makes the MCS into a kind of

‘educational’ experience for the entrepreneur.
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Feed B.V.’s management finds weekly reporting of a bare minimum of non-financial

indicators quite sufficient. Nevertheless, they find that working with non-financial indica-

tors in the MCS offers some distinct advantages. In this connection, they cite continuous

attention to the cost-drivers and an understanding of the relationship between what incurs

costs and the costs themselves. 

Use of the MCS in an engineering company
Besides the case study in the compound feed company, a case study was also undertaken

in various types of engineering companies. The results showed that the MCS concept is

just as applicable in an engineering company as it is in a compound feed company.

Specific adaptations, however, were required in relation to the external analysis, the cost

analysis and the profit-and-loss tracking system. 

The use of the MCS in the engineering sector differs from its use in the compound feed

sector in the following ways: 

1 The engineering industry has a great number of product/market combinations, which

makes it impossible to identify crucial factors for success for the market as a whole.

Some product/market combinations are offered by a single company; in these cases,

the crucial factors have to be determined on a company-by-company basis.

2 The considerations referred to in the first point make it hard to compare companies.

Because companies are unique, they are impossible to compare or only to a very lim-

ited extent. 

3 The production process in engineering involves job production, whereas in the com-

pound feed sector it is a matter of process production, so cost analysis is used differ-

ently in the two sectors.

4 The engineering sector has relatively large movements in the stock work in process.

The compound feed sector does not have this characteristic, because production

charges are completed each day. The movements of work in process in the engineer-

ing sector require a specific information column in the profit-and-loss tracking

system.
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Een samenvatting van een telefonisch imago-onderzoek dat werd uitgevoerd in augustus 1997

onder 157 agrariërs

De resultaten van deze enquête geven nader inzicht in wat agrariërs vinden en verwachten

van hun mengvoederleveranciers. De respondenten zijn verdeeld over zes sectoren,

namelijk fokzeugen, vleesvarkens, vleesvee, melkvee, slachtkuikens en leghennen.

Van onderwerpen die op alle sectoren van toepassing en voor alle sectoren van belang

zijn, zijn hier de gezamenlijke resultaten weergegeven.

Aan de agrariërs werden de volgende vragen gesteld:

• Hoeveel jaar bent u klant van uw huidige grootste mengvoederleverancier?

• Waarom heeft u voor deze voerleverancier gekozen?

• Hoe tevreden bent u momenteel over uw voerleverancier?

• Wat zijn volgens u zwakke punten van uw mengvoederleverancier?

• Wat vindt u van uw voerleverancier?

• Wie stelt de voerleverancier centraal?

• Hoe tevreden bent u over het aantal maal dat de adviseur u bezoekt?

• Is de adviseur die u bezoekt telkens dezelfde persoon of regelmatig iemand anders?

• Wat zijn volgens u zwakke punten van uw huidige adviseur?

• Hoe komt u behalve via het contact met adviseur en chauffeur verder in contact met

uw voerleverancier?

• Hoe verkrijgt u uw technische kengetallen?

• Waarom laat u de technische kengetallen niet door uw voerleverancier verzorgen?

• Hoe vaak wilt u de kengetallen toegestuurd krijgen?

• Over welke onderwerpen krijgt u van uw voerleverancier advies?

• Krijgt u op deze gebieden nog adviezen van andere instanties? Zo ja, van welke?

• Hoe brengt uw voerleverancier zijn adviezen in rekening?

• Hoe zou u wensen dat uw voerleverancier zijn adviezen in rekening brengt?

Hierna worden de antwoorden op deze vragen weergegeven.

Hoeveel jaar bent u klant van uw huidige grootste mengvoederleverancier?
• minder dan 1 jaar 3,82%

• tussen 1 en 3 jaar 10,19%

• tussen 3 en 5 jaar 5,73%

• tussen 5 en 10 jaar 21,65%

• meer dan 10 jaar 57,96%

• weet niet 0,64%
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Waarom heeft u voor deze voerleverancier gekozen?
Respondenten konden meerdere antwoorden gegeven. In de percentages wordt weergege-

ven hoeveel procent van de respondenten dit antwoord gaf.

• de service 67,52%

• de technische resultaten 63,69%

• de goede advisering 56,69%

• de lage voerkosten 48,41%

• het assortiment 38,86%

• de nabijheid 24,84%

• weet niet 3,18%

Hoe tevreden bent u momenteel over uw voerleverancier?
• heel tevreden 36,94%

• tevreden 57,32%

• noch tevreden, noch ontevreden 4,46%

• ontevreden 1,27%

• heel ontevreden 0,00%

gemiddelde: 8,6 (1 = heel ontevreden, 10 = heel tevreden)

Wat zijn volgens u zwakke punten van uw mengvoederleverancier?
Respondenten konden meerdere antwoorden geven. In de percentages wordt weergege-

ven hoeveel procent van de respondenten dit antwoord gaf.

• heeft geen zwakke punten 51,01%

• prijs 26,85%

• voorlichting en advies 11,41%

• kwaliteit producten 9,40%

• klachtenbehandeling 4,03%

• grootte van het assortiment 3,36%

• levertijd 2,68%

• weet niet 2,01%

Wat vindt u van uw voerleverancier?

Vernieuwend/behoudend
• heel vernieuwend 7,64%

• vernieuwend 66,88%

• gemiddeld 5,73%

• behoudend 14,65%

• heel behoudend 1,27%

• weet niet 3,82%
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Professioneel/amateuristisch
• heel professioneel 11,46%

• professioneel 80,89%

• gemiddeld 2,55%

• amateuristisch 2,55%

• heel amateuristisch 0,00%

• weet niet 2,55%

Betrokken/niet betrokken
• heel betrokken 25,48%

• betrokken 67,52%

• gemiddeld 2,55%

• niet betrokken 3,18%

• helemaal niet betrokken 0,00%

• weet niet 1,27%

Wie stelt de voerleverancier centraal?
• uw bedrijf 47,77%

• zichzelf 14,01%

• gemiddeld 28,66%

• weet niet 9,55%

Hoe tevreden bent u over het aantal maal dat de adviseur u bezoekt?
• tevreden 92,95%

• ontevreden, hij komt te weinig 5,77%

• ontevreden, hij komt te vaak 0,00%

• weet niet 1,28%

Is de adviseur die u bezoekt, telkens dezelfde persoon of regelmatig iemand anders?
• regelmatig iemand anders 5,1%

• telkens dezelfde 94,27%

• weet niet 0,64%

Vindt u dat vervelend?
Deze vraag werd gesteld aan respondenten die op de voorgaande vraag ‘regelmatig

iemand anders’ antwoordden.

• ja 37,50%

• nee 62,50%
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Wat zijn volgens u zwakke punten van uw huidige adviseur?
Respondenten konden meerdere antwoorden geven. In de percentages wordt weergege-

ven hoeveel procent van de respondenten dit antwoord gaf.

• heeft geen zwakke punten 64,83%

• bedrijfseconomische kennis 11,72%

• vaktechnische kennis 11,03%

• houding 8,28%

• betrokkenheid 8,28%

• weet niet 2,07%

• betrouwbaarheid 1,38%

Hoe komt u behalve via contact met adviseur en chauffeur verder in contact met uw
voerleverancier?

Respondenten konden meerdere antwoorden geven. In de percentages wordt weergege-

ven hoeveel procent van de respondenten dit antwoord gaf.

• bladen van voerleverancier 78,00%

• voorlichtingsbijeenkomsten 65,33%

• kranten 46,00%

• advertenties 45,33%

• excursies 39,33%

• door gesprekken met collega’s hoor ik erover 36,67%

• via andere medewerkers van de voerleverancier 35,33%

• weet niet 4,00%

Hoe verkrijgt u uw technische kengetallen?
• via de voerleverancier 57,25%

• door u zelf 41,22%

• geen inzicht in getallen 1,53%

Waarom laat u de technische kengetallen niet door uw voerleverancier verzorgen?
Deze vraag werd alleen gesteld aan respondenten die op voorgaande vraag ‘door u zelf’

antwoorden.

• te hoge kosten 6,52%

• onvoldoende kwaliteit 4,35%

• informatie niet tijdig beschikbaar 50,00%

• weet niet 39,13%
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Over welke onderwerpen krijgt u advies van uw mengvoederleverancier?
Deze vragen gaan over onderwerpen waarover agrariërs worden geadviseerd door de

mengvoederleverancier. Aan mensen die op een bepaald gebied niet werden geadviseerd

werd vervolgens gevraagd of zij dit wel verwachtten (percentage tussen haakjes).

Krijgt u op deze gebieden nog adviezen van andere instanties?
• ja 84,08%

• nee 15,92%

Zo ja, welke?
De meest genoemde antwoorden zijn dierenarts, DLV, vakbladen, gezondheidsdienst,

andere voerleveranciers en overige leveranciers 

Hoe brengt uw voerleverancier zijn adviezen in rekening?
• afzonderlijke factuur 3,82%

• inbegrepen in verkoopprijs voer 95,54%

• weet niet 0,64%

De kosten voor advisering worden meestal doorberekend in de voerprijs. 
Een andere mogelijkheid is de advisering apart in rekening te brengen. 
De voerprijs wordt dan lager. Welke mogelijkheid heeft uw voorkeur?

• kosten van advisering in voerprijs 62,42%

• afzonderlijk factureren 26,75%

• weet niet 10,82%
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Onderwerp

Samenstelling van het voer

Bouwvergunningen

Mestverwerking

Ventilatie

Stalinrichting

Verwarming

Ziektes

Hygiëne

Wel advies

76,43%

72,73%

50,00%

86,36%

77,27%

81,82%

90,91%

86,36%

Geen advies (wel verwacht)

23,57% (42,86%)

27,27% (50,00%)

50,00% (27,27%)

13,64% (0,00%)

22,73% (40,00%)

18,18% (0,00%)

9,09% (50,00%)

13,64% (33,33%)

Tabel 46  Advisering door de mengvoederfabrikant
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Bijlage 2
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(Bedragen in e) Zonder specialisatie Met specialisatie

Slachtkuikens Legpluimvee Slachtkuikens Legpluimvee

47.100 ton 24.095 ton 159.000 ton 81.000 ton

Totaal per ton Totaal per ton Totaal per ton Totaal per ton

Verdeling hoofdkostenplaatsen

Laboratorium 25.609 0,54 9.603 0,40 51.218 0,32 19.206 0,24 

Nutritie 19.794 0,42 8.483 0,35 66.819 0,42 28.637 0,35 

Volumeafhankelijke productie 155.531 3,30 79.565 3,30 525.042 3,30 268.597 3,32 

Batchafhankelijke productie 65.471 1,39 30.034 1,25 130.943 0,82 60.067 0,74 

Malen/Mengen 258.395 5,49 88.343 3,67 872.315 5,49 298.228 3,68 

Persen 146.921 3,12 0 0,00 495.976 3,12 0 0,00 

Transport 483.535 10,27 197.890 8,21 1.877.163 11,81 668.036 8,25 

Verkoop 254.764 5,41 130.330 5,41 860.031 5,41 439.967 5,43 

1.410.020 29,94 544.249 22,59 4.879.507 30,69 1.782.739 22,01 

Kostprijs per ton 29,94 22,59 30,69 22,01 

Opbrengst per ton 33,38 25,42 33,38 25,42 

Resultaat per ton 3,44 2,84 2,69 3,41 

Resultaat totaal 

per productgroep 162.049 68.312 427.480 276.502 

E Specialisatie



Wat is de reden van  
de onderneming om 

tot invoering van 
MKS over te gaan 

(preventief/projectmatig)
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SWOT
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gepland project
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Uitwerken strategische keuzes 
in doelstellingen, 
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Verbetering per 
ondernemingsgebied

Jaarbegroting Actieplan

Bedrijfs-
vergelijking

Strategische 
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Zwakten
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ontwikkelingen
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