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GROEIMANAGEMENT 

Grefte, Ignas de (1989), Veen, Utrecht, ISBN 9020418866 

Groeimanagement; Een praktische handleiding voor ondernemers met groeiplannen Bevat 
een aantal hulpmiddelen om beheerste groei tot stand te brengen. Een beschrijving van 
een  aantal  groeiroutes,  enkele  technieken  om  valkuilen  te  voorkomen  en  een 
stapsgewijze aanpak om groei te realiseren.
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HOOFDSTUK l    GROEIEN EN STRATEGIE 

4 strategische mogelijkheden 

Snel 

SANEREN  GROEIEN 

Achteruit  Vooruit 

STILSTAAN  VERBETEREN 

Langzaam 

Saneren :  Soms is het noodzakelijk om een stapje terug te doen. Meestal is daar haast 
bij. Hierover bestaan aparte boeken. 

Stilstaan :  Is in de praktijk altijd achteruitgaan. Hierover bestaan geen boeken; als 
je maar lang genoeg niets doet gaat het vanzelf. 

Verbeteren:  Als men het over strategie heeft, heeft men het meestal over deze vorm; 
de  verbeterstrategie.  Het  betreft  het  langzaam  verbeteren  van  een 
eenmaal ingenomen positie. 

Groeien :  Is  een  snelle  vooruitgang.  Juist  deze snelheid  brengt een aantal  specifieke 
problemen met zich mee. 

3 problemen bij groeien: 

  Vaak worden er geheel nieuwe activiteiten ontplooid. 
Dit maakt het voorspellen van het succes/resultaat moeilijk. 

  Vereist vaak maatregelen, die zelden voorkomen zoals bv. fusie. 
De onervarenheid m.b.t. deze maatregelen is een extra risicofactor. 

  Snelle vooruitgang, brengt bij mensen soms het hoofd op hol; "jongensdromen". Dit 
gedrag moet worden voorkomen. 

Groeien kun je op vele manieren. 
De grootste fout die je kunt maken is je blind staren op een van deze manieren. 
Ook het "ikdoehetomdatiedereenhetdoetbeleid" is gevaarlijk gebleken.
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HOOFDSTUK 2  GROEIROUTES 

Paragraaf 2.1  Inleiding 

De beschrijving van groeiroutes is gebaseerd op het werk van Ansoff. 

De groeiroute wordt bepaald op basis van twee elementen: 
1)   de groeirichting ( de eindbestemming; het doel) 
2)   de groeivorm (de weg waarlangsgroei plaatsvindt) 

ad 1)    Er zijn vijf groeirichtingen: 
 penetratie 
 marktontwikkeling 
 productontwikkeling 
 diversificatie 
 verticale integratie 

ad 2)    Er zijn drie groeivormen: 
 eigen kracht 
 samenwerking 
 overname 

Door deze twee elementen te combineren ontstaan er 15 groeiroutes.
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Paragraaf 2.2 Groeirichtingen 

De voor en nadelen van de verschillende groeirichtingen worden in onderstaande figuur kort 
weergegeven. 

figuur 2.2 Voor en nadelen van de verschillende groeirichtingen 

Penetratie 

Marktontwikkeling 

Productontwikkeling 

Diversificatie 

Verticale integratie 

Efficiency Marktmacht 

Productieeff iciency 
N ieuw  str ijdperk 

Marketingefficiency 
Andere spelregels 

Risicospreiding 
Nieuw  strijdperk én 
spelregels 
Raakvlakefficiency 

Invloed op leveranties en 
distributie 
Inkoop, verkoop en 
logistiekefficiency 

Tegenstand 
Verlies aan flexibiliteit 
Juridische beperkingen 

Onbekendheid met de markt 
P roductverwatering 

Onbekendheid met 
het product 
Distributieverwatering 

Onbekendheid Complexiteit 
van de onderneming 

Ontbreken van het 
marktmechanisme 

Groeirichting  Voordelen  Nadelen
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PENETRATIE 

Dit is het realiseren van groei op dezelfde markt met hetzelfdeproduct. 

Penetratie gebeurt meestal door overname of  samenwerking. Zelden op eigen kracht. 

Penetratie heeft twee belangrijke voordelen: 
1)   leidt tot grotereefficiency 
2)   leidt tot meermarktkracht 

Ad 1)  Penetratie houdt in dat je meer van hetzelfde gaat doen. Meer van hetzelfde kan tot 
op zekere hoogte leiden tot een verbeterde efficiency. 
Door  schaalvergroting  kun  je  bepaalde  productiemiddelen  beter  gebruiken.  (o.a. 
productie, inkoop,verkoop, onderzoek) 
Ook het leereffect leidt vaak tot efficiencyverbetering. Je hebt in de loop 
der jaren kennis vergaart over de markt en het product. Door penetratie 
kun je deze productiemiddelen (kennis en ervaring) beter benutten. Bij 
overname of samenwerking ontstaat dit leereffect alleen als de kennis en 
ervaring van beide partijen elkaar niet teveel overlappen. 

Ad 2)  Penetratie houdt per definitie een vergroting van het marktaandeel in. 
Dit betekent meer macht op de in en verkoopmarkt; tegenover de afnemers en de 
leveranciers. 

Penetratie de nadelen: 
1)   roept soms felle tegenstand van concurrenten op 
2)   flexibiliteit van onderneming neemt af 
3)   er kunnen beperkingen door de overheid opgelegd worden 

Ad 1)  Vooral  penetratie  op  eigen  kracht, gaat  altijd  ten  koste  van marktaandeel  van  een 
van de  concurrenten. Dit kan leiden tot felle prijsconcurrentie. Maar ook penetratie 
door  overname  of  samenwerking  (vormen  die  vaker  voorkomen)  leidt  tot  reacties 
van concurrenten op de toename van de machtsconcentratie . 

Ad2)  Flexibiliteitverlies  speelt  voorla  bij  grotere  ondernemingen.  Hoe  groter  de 
onderneming,  hoe  groter  het  gevaar  voor  bureaucratisering  en  verstarring.  Vaak 
wordt  dit  opgevangen  door  het  creëren  van  divisies  of  businessunits.  Dit  is  bij 
penetratie weinig zinvol,  omdat  hiermee het  efficiencyvoordeel  weer  teniet gedaan 
wordt. 

Ad 3)  De  overheid  grijpt  steeds  vaker  in  om  al  te  grote  machtsconcentraties  te 
voorkomen en de vrije concurrentie te handhaven. 
Vb.  Beperkingen  die  gesteld  zijn  aan  de  voorgenomen  samenwerking  tussen  Van 
Nelle en Douwe Egberts op de koffiemarkt in de Benelux. 

Vb.    Overname van Amstel door Heineken in 1968. 
Op dezelfde markt (horeca en thuisconsumptie) met hetzelfdeproduct 
(bier) groei realiseren.Overname van Gall & Gallslijterijenketen door Ahold. 
Met de Albertoketen was Ahold al op de markt (consumenten) met het 
product (dranken) aanwezig. Door overname verdrievoudigde het aantal 
winkels. Samenwerking van Philips en Siemens op de markt voor de 
"megachip" 
Op  eigen  kracht  penetreren,  heeft  meestal  meer  het  karakter  van 
verbeterstrategie i.p.v. groeistrategie. 
Zo heeft PepsiCola haar marktaandeel met een bestaand product op een 
bestaande markt vergroot.
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MARKTONTW IKKELING 

Dit  is  het  realiseren  van  groei  met  hetzelfde  product  op  een  nieuwe  markt,  in 
geografische zin  (bv. export) of  in de zin van een nieuwe groep afnemers  (bv. markt 
jeugdige consumenten) . 

(Marktontwikkeling gebeurt meestal op eigen kracht?) 

Marktontwikkeling heeft twee belangrijke voordelen: 
1)   kan leiden tot een hogere productieefficiency 
2)   het betreden van een, mogelijk gunstigere, nieuwe markt 

Ad 1)  De  efficiencyverbetering  is  hier  minder  spectaculair,  dan  bij  penetratie.  De 
verbetering  wordt  met  name  bereikt  via  verbeterde  productieefficiency.  Het 
betreft  hier  productiemiddelen  die  betrekking  hebben  op  de  productie  zoals 
inkoop,  onderzoek,  machines.  De  marketingefficiency  verbeterd  nauwelijks. 
Het  imago, de distributiekanalen en het verkoopapparaat zullen eerst afgestemd 
moeten worden op de specifieke eisen van de nieuwe markt. 

Ad 2)  Als gewerkt wordt op een verzadigde markt,  leidt  iedere actie onmiddellijk  tot 
een felle reactie van de concurrent. Groei is dan nagenoeg niet te realiseren. In 
een dergelijk situatie is bv. export een optie. 

Marktontwikkeling de twee belangrijkste nadelen: 
1)   onbekendheid met de nieuwe markt 
2)  productverwatering 

Ad  1)  Bij  een  geografische markt,  maar  ook  bij  een  andere  groep  afnemers  gaat  het 
vaak om onbekendheid met de andere cultuur. Als je hier niet goed op voorbereid 
bent is de kans van slagen klein. 
Vb. Nederlandse bouwondernemers in Arabische landen, Reclamebureau dat naast 
bedrijven ook de overheid als klant wenst te bereiken. 

Ad 2) Als een product voor verschillende groepen afnemers geschikt moet zijn, bestaat 
het gevaar dat dit product in de ogen van de specifieke afnemersgroep, niet meer 
het optimale product is. 
Vb. Zwitsal producten worden voor baby's niet zacht genoeg meer  gevonden en 
voor volwassenen als te zacht beschouwd. 
Een oplossing kan liggen in productdifferentiatie,  het  product  iets aanpassen of 
in een ander "jasje" steken. Hierbij moet je wel opletten, dat de productieefficiency 
niet verloren gaat. 

Vb.  Op eigen kracht heeft Zwitsal voor de producten zeep, shampoo e.d. naast de 
babymarkt ook de markt van de volwassenen betreden. 

Op eigen kracht heeft de Japanse automobielindustrie voor het product 
auto naast de binnenlandse markt ook de markten van Europa en de 
Verenigde Staten  ontwikkeld. 

PRODUKTONTW IKKELING 

Dit is het realiseren van groei op een bestaande markt met een nieuw product. 
Ook hier speelt de vraag wanneer  is er sprake  van een verbeteringsstrategie en wanneer 
van  een  groeistrategie?  Er  is  sprake  van  groei  als  door  een  nieuw  product  het  markt 
aandeel  in  korte  tijd  aanmerkelijk  stijgt.  Het  nieuwe  product,  dat  bestaat  uit  een  nieuw 
model  of  een  nieuwe  versie  van  een  bestaand  product  is  meestal  een  vorm  van 
verbeteringsstrategie .
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De meeste productontwikkeling gebeurt op eigen kracht. De meest spectaculaire vormen 
van productontwikkeling ontstaan vaak door samenwerking of overname. 

De voordelen van productontwikkeling zijn: 
1)   een grotere marketingefficiency 
2)   in staat om de spelregels van de concurrentie te veranderen 

Ad  1)  De  efficiencyverbetering  heeft  hier  geen  betrekking  op  de  productie  maar  op  de 
marktspecifieke  productiemiddelen  zoals  distributiekanalen,  imago  en 
marketingapparaat. 

Ad  2)  Door  introductie  van  een  nieuw  product  kun  je  de  richting  van  de  concurrentie 
beïnvloeden. 
Bv.  De  introductie  van  zelfbedieningswinkels  veranderde  de  concurrentierichting 
van  service  en  persoonlijk  contact  naar  lage  prijs  en  groot  assortiment.  Als  je  in 
deze laatste dingen goed bent verander je de spelregels in je eigen voordeel. 

Productontwikkeling de twee belangrijkste nadelen zijn: 
1)   onbekendheid met het nieuwe product 
2)   identiteitsverwatering 

Ad 1)  de onbekendheid betekent weinig ervaring met inkoop, productie en toepassingen, 
daardoor ontstaan risico's die bv. tot kinderziektes kunnen leiden. 

Ad 2)  met name leveranciers waarvoor direct contact met de afnemers belangrijk is 
kunnen hun identiteit verliezen door verschillende producten op de markt te 
brengen. 

Vb.  Een pannekoekrestaurant met Chinese gerechten. 
Een  opleidingsinstituut  in  financiële  administratie  blijkt  tevens  agent  te  zijn  van 
bepaald financieel computerprogramma. 

Als het contact met de afnemer minder direct is, kan identiteitverwatering worden 
voorkomen door gebruik te maken van o.a. verschillende merknamen. Vb.  Unilever met de 
merknamenAll en Omo 

Vb.   Door samenwerking met de reisorganisaties gingen banken ook reizen en 
verzekeringen aanbieden. Het productiemiddel distributie (kantorennetwerk) werd 
hierdoor efficiënter gebruikt. 

  Door overname van British Leyland door Daf Trucks kon Daf  in een keer haar 
assortiment uitbreiden met een serie bestelauto's. 

  IBM was uitvinder van de moderne kopieermachine. Door productieproblemen 
en onbekendheid met de toepassingsgebieden heeft IBM dit ontwerp verkocht. 
Hierdoor werd de groei van IBM op deze markt verhinderd. 

DIVERSIFICATIE 

Het realiseren van groei door met een nieuw product op een nieuwe markt te gaan 
opereren. 

Diversificatie vindt vaak plaats in de vorm van overname, maar kan ook op eigen kracht. 

De belangrijkste voordelen van diversificatie zijn: 
1)   risicospreiding 
2)   in staat om de spelregels van de concurrentie te veranderen en de nieuwe markt. 
3)  raakvlakefficiency 

Ad 1)  Doordat je met verschillende producten op verschillende markten opereert, hebben 
externe omstandigheden minder vat op de onderneming als geheel. Het totale 
ondernemingsrisico wordt dus kleiner.
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Ad 2) Door met een nieuw product op een nieuwe markt te komen kun je op die markt 
soms tevens de spelregels veranderen. 
Vb.  Liga bracht  naast  kinderkoeken  het  nieuwe product gezondheidskoeken op 
een  nieuwe  markt  (volwassenen)  en  introduceerde  (naast  het  nadeel  van 
suikerhoudend) een nieuw criterium namelijk "voedingswaarde" . 

Ad 3) De nieuwe producten op nieuwe markten kunnen een raakvlak vormen met 
bestaandeproducten. 
Vb. NijverdalTen Cate synthetische vezels hadden een raakvlak met natuurlijke 
vezels. Via synthetische vezels ontstond knowhow van kunststoffen, hiermee 
ontstond het raakvlak met surfplanken.De kennis m.b.t. het verwerken van 
kunststoffen werd dus beter benut door diversificatie. 
Toen Pon holding o.a. importeur van automobielen de Hubo doehetzelfketen 
overnambestond het raakvlak uit kennis en ervaring in franchising. De efficiency 
waarmee die kennis gebruikt kon worden werd hierdoor aanzienlijk verhoogd. 

De nadelen van diversificatie zijn: 
1)   de onbekendheid met product en markt 
2)   problemen  met  het  managen  van  een  gediversificeerde onderneming vanwege de 

complexiteit 

Ad 1) De onbekendheid met markt en product brengt belangrijke risico's met zich mee. 
Als  het  voordeel  van  raakvlakefficiency  benut  moet  worden  dan  dient  er 
tenminste op een punt geen onbekendheid te zijn. 

Ad 2) Hoe meer verschillende activiteiten binnen een onderneming plaatsvinden, hoe 
minder het management zich kan verdiepen in al die activiteiten. Men weet steeds 
minder  van  steeds meer.  Op  een  bepaald  moment weet  het  management  te 
weinig van de individuele activiteiten om nog adequaat op externe veranderingen 
in te kunnen spelen. 

Vb.   Nijverdal Ten Cate gaat met nieuw product (synthetische vezels) op nieuwe markt 
(vliegtuigbouw, verpakkingsmateriaal) opereren. 

VERTICALE INTEGRATIE 

Deze groeivorm val  een beetje buiten het  rijtje. Hier  is namelijk geen sprake van 
groei van omzet maar van een toename van de toegevoegde waarde. 
De onderneming gaat een groter deel van het totale voortbrengingsproces zelf uitvoeren. 

Van achterwaartse integratie is sprake als je activiteiten van leveranciers overneemt 
Van voorwaartse integratie is sprake als je activiteiten van de afnemer overneemt. 

Naast overname en soms op eigen kracht vindt verticale integratie ook vaak plaats in de 
vorm van samenwerking. Afnemer en leverancier werken nauw samen in de vorm van 
comakership (achterwaaartse integratie) of franchising (voorwaartse integratie) . 

De voordelen van verticale integratie zijn: 
1)   invloed op leveranties en/of distributie neemt toe. 
2)   vermindering afhankelijkheid van bestaande leveranciers of distributiekanalen 
3)   inkoop, verkoop en logistieke efficiency 

Ad 1) deze invloed kan noodzakelijk zijn als de aanvoer van grondstoffen 
gegarandeerd moet zijn of kwaliteitbeheersing belangrijk is. 

Ad 2) Door zelf de leveranties te gaan verzorgen ontwijk je de leveranciersmacht. 
De distributie zelf ter hand nemen kan van belang zijn als de wijze waarop 
de groot en detailhandel functioneert in belangrijke mate het succes van
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de eigen onderneming beïnvloed. 
Ad 3)  Inkoop of verkoopefficiency is het saldo tussen de minderkosten door het vervallen 

van in of verkoopapparaat en de meerkosten als gevolg van planning en coördinatie. 
Doordat  je meer  invloed hebt op aanvoer van grondstoffen of de afvoer van 
gereed  product,  kun  je  beter  plannen waardoor  het productieproces efficiënter 
verloopt en bestaande productiemiddelen optimaler gebruikt worden. Deze vorm 
van efficiency wordt aangeduid met logistieke efficiency. 

De nadelen van verticale integratie zijn: 
1)   ontbreken van het marktmechanisme 
2)   de onbekendheid met dat deel van het voortbrengingsproces. 

Ad l)  de sturende werking van vraag en aanbod ontbreekt en daarmee de stimulans van 
de concurrentie. Hierdoor is de kans groot dat onderdelen van de onderneming 
"inslapen". Kijk maar  in  hoeveel gevallen  het  uitbesteden  van  taken  aanzienlijk 
goedkoper blijkt te zijn dan het zelf blijven doen. 

Ad 2)  Dit nadeel blijkt in de praktijk mee te vallen. Door het frequente en intensieve contact 
met  leveranciers en  afnemers  is  men  redelijk  op  de  hoogte  van  de  wijze 
waarop leveranciers en afnemers hun functie vervullen. 

Vb.    Ahold heeft via overnames een aantal toeleveranciers zoals bakkerijen en slagerijen 
in "eigen huis" gehaald. 

  Een Zwitserse horlogeindustrie  zetten zelf  een distributiekanaal op, waardoor een 
veel grotere toegevoegde waarde ontstond en tegelijkertijd een versterking van 
de marktpositie. 

Pararaaf 2.3 Groeivormen 

De vooren nadelen van de verschillende groeivormen worden in onderstaande figuur kort 
aangegeven.
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OP EIGEN KRACHT 

Is groei die wordt gerealiseerd zonder gebruik te maken van productiemiddelenvan een andere 
onderneming. 

Voordelen van op eigen kracht groeien: 
1)   de precisie die je kunt bereiken 
2)   motivatie van medewerkers 

Ad 1)  Bij groei ga je activiteiten ontplooien, die qua vorm, inhoud en/of omvang nieuw zijn. 
Hiervoor zijn extra en/of andere productiemiddelen nodig zoals personeel, machines, 
reclame, kennis en ervaring. Bij groei op eigen kracht kun je deze productiemiddelen stuk 
voor stuk aantrekken, in de vorm en hoeveelheid die je nodig hebt. 
Bij overname trekt je alle productiemiddelen in een keer en in een pakket aan. 
Bij  samenwerking  heb  je  iets  meer  speelruimte.  De  speelruimte  wordt  echter 
beperkt door de eisen en wensen van de samenwerkingspartner. 
Door groei op eigen kracht kan dus met een grotere precisie een nieuwe activiteit zo 
efficiënt en effectief mogelijke opgezet worden. 

Ad 2) Het stelt je in staat een brede groep talentvolle managers, technici en marketeers een 
concrete uitdaging te geven. 
Groei door overname of samenwerking kan ook motiverend werken, echter dit beperkt 
zich vaak tot de top. De lagere echelons zijn er minder direct bij betrokken. 
Om het voordeel van de motivatie te bereiken, moet je voor goede 
randvoorwaarden zorgen zodat medewerkers  zich  daadwerkelijk  als  interne 
ondernemers kunnen gedragen.Organisatorische randvoorwaarden: 
 medewerkers die bij willen dragen aan de groei, moeten een aanspreekpunt 
hebben, moeten hun ideeën op tafel kunnen leggen. 
 medewerkers moeten zich gesteund weten door het topmanagement, het moet 
duidelijk zijn dat de medewerkers met iets belangrijks bezig zijn en zij moeten daar 
ook de ruimte voor krijgen Culturele randvoorwaarden: 
 Fouten moeten niet onmiddellijk afgestraft worden, anders neemt niemand enig risico 
meer. 
 een  vlotte  en  informele  communicatie moet mogelijk  zijn,  groei  doe  je  immers 
samen; dan moet je elkaar ook gemakkelijk kunnen bereiken. 
 het moet binnen de cultuur passen om individueel succes te belonen 

Nadelen van op eigen kracht groeien zijn: 
1)   traagheid 
2)   gemis van een klankbord 

Ad 1)  Het kost inderdaad veel tijd om de nieuwe productiemiddelen bij elkaar te krijgen. 
Met name middelen zoals naamsbekendheid, goede contacten met afnemers en 
leveranciers. 
Traagheid is overigens slecht in een aantal gevallen een probleem. Alleen bij nieuwe 
producten is het van belang om als eerste de markt te betreden. 

Ad  2)  Als  je  alleen  onbekend  terrein  betreedt, mis  je  het klankbord,  de  kennis  en 
ervaring  van  een  andere  onderneming.  Je  loopt  het  risico  dingen  over  het 
hoofd te zien of verkeerd in te schatten. Bij groei op eigen kracht dien je dus te zoeken 
naar een klankbord. Bv. Collega's binnen de eigen onderneming, commissarissen of 
externe adviseurs. 

Vb.   Stork ketels wist zelfstandig exportmarkt voor industrieketels te ontwikkelen in 
TaiwanNijverdalTen Cate zette zelfstandig productielijn op voor windsurfplanken. 

  Polynorm, fabrikant carrosserieonderdelen voor automobielen, zette op eigen kracht
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productielijn op voor stalen kozijnen. 

SAMENWERKING 

Groei door het combineren van productiemiddelen van twee of meer ondernemingen. 
Samenwerking kan in de praktijk variëren van een paar lossen afspraken tot een volledige 
integratie. 

De voordelen van samenwerking zijn: 
1)   vergt slechts beperkte uitgaven 
2)   bundeling van kennis 

Ad 1) Meestal vergt samenwerking weinig uitgaven, omdat partijen de 
productiemiddelen in natura inbrengen. Als het goed is vullen de 
samenwerkende partners elkaar op de een of andere manier aan. 

Ad 2) In sommige gevallen kan het bundelen van kennis en het leereffect voor de 
eigen onderneming een belangrijke overweging zijn. Door samenwerking 
komt in deze gevallen een kennistransfer op gang. 

De nadelen van samenwerking zijn: 
1)   delen van de opbrengsten 
2)   potentiële samenwerkingsprobleem 

Ad l)  De inkomsten van de samenwerking moeten door de partners gedeeld worden. 
Ad 2) Als twee of meer zelfstandige ondernemingen samenwerken is de kans groot dat 

er meningsverschillen ontstaan. In sommige samenwerkingsvormen is het "conflict" 
zelfs ingebouwd. Bv. Bij franchising hebben franchisegever en nemer tegengestelde 
belangen als het gaat om de verdeling van de marge. Het is dus van groot belang van 
tevoren maatregelen te nemen om conflicten later te voorkomen. Dit begint bij de 
partnerkeuze. Niet alleen dient de partner een duidelijk belang te hebben, maar 
ook  de  denkbeelden  dienen  aan  te  sluiten.  Spreek  ook  duidelijk  af  wie  op welk 
moment welke bijdrage  levert. Tot slot dient de zeggenschap goed geregeld te zijn. 
Naast de zeggenschap van de partners dient ook gelet te worden op bv. voldoende 
beslissingsbevoegdheden van de jointventure. 

OVERNAME 

Groei waarbij een onderneming het eigendom van een andere onderneming verwerft 
en die onderneming geheel of gedeeltelijk integreert in de eigen onderneming. Er is dus 
sprake van ongelijke partijen; iemand neemt over en iemand wordt overgenomen . 

De voordelen van overname zijn: 
1)   de snelheid 
2)   toegang tot unieke productiemiddelen 

Ad 1)    Het voordeel van snelheid wordt in de praktijk nogal eens overdreven. Men 
vergeet dat aan een geslaagde overname een lang voorbereidingstijd voorafgaat. 
Bepalen van eisen aan overnamekandidaat, screening aantal kandidaten, 
vorming idee van nieuwe geïntegreerde onderneming, onderhandelingen etc.Ook 
wordt vergeten dat de groei niet gerealiseerd wordt bij overname, maar pas 
op het moment dat de integratie tot stand is gebracht. Dit laatste is vaak een 
kwestie van jaren. 

Ad  2)  Soms  is  overname  de  enige  manier  om  over  unieke  productiemiddelen te 
kunnen  beschikken.  Bv.  de  overname  van  Gal  l  &  Gal  l  door  Ahold.  Door 
overname  beschikte  Ahold  over  het  "unieke"  productiemiddel distributiekanaal
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(190 winkels), dat Ahold alleen door zeer veel inspanning en na lange tijd zelf 
had kunnen verwerven. 

De nadelen van overname zijn: 
1)   kostbaar 
2)   verschillende ondernemingsculturen 

Ad  1)  Met  name  de  overname  van  een  gezond  bedrijf  is  vaak  een  kostbare 
aangelegenheid.  Bij  overname  verwerf  je  in  een  keer  een  compleet  pakket 
productiemiddelen. Een deel is overbodig; maar je hebt er wel voor betaalt. 
Hoekleiner de overlap hoe beter. 

Ad 2)  Integratie  vereist  daadwerkelijke  samenwerking  tussen  mensen.  De  mensen 
moeten dan wel tot samenwerking bereid zijn. Hoe groter de cultuurverschillen, 
hoe moeizamer het integratieproces. 
Let bij het zoeken naar een overname kandidaat uitdrukkelijk op de cultuur. 
Tijdens de overname dient rekening te worden gehouden met ieders belangen; 
een van de belangrijkste belangen is "zekerheid". 
Informeer  bestaand  en  nieuw  personeel  zo  snel mogelijk  over  de  gevolgen  van 
overname. 
Tenslotte  dienen  de  partijen  zoveel mogelijk  bij  het  integratieproces betrokken  te 
worden.
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HOOFDSTUK 3    VALKUILEN 

Paragraaf 3.1  Inleiding 

Hieronder beschrijven we zeven valkuilen; fouten die verantwoordelijk zijn voor het feit dat 
zo weinig groeiroutes daadwerkelijk worden afgemaakt cq succesvol afgesloten. 

De zeven valkuilen zijn: 
1)   groei afmeten aan omzet, marktaandeel of aantal personeelsleden is gevaarlijk. 

Groei definiëren als toename van winststromen voorkomt veel onheil. 
2)  de basis van groei vindt je niet in de markt, maar in de eigen onderneming. 
3)  Teveel willen doen in te weinig tijd is een groot risico.Doe niet meer, dan je met de 

beschikbare managementcapaciteit aankunt. 
4)  Wacht niet af tot de kansen zich aandienen, creëer zelf je kansen. 
5)  Succesvolle groei is niet het gevolg van een spectaculaire beslissing, maar van een groot 

aantal kleine, zorgvuldig uitgevoerde stappen. 
6)  De ondernemer is verantwoordelijk, maar groei kan alleen gerealiseerd worden samen 

met de medewerkers. 
7)  Het  is  verkeerd  om beslissingen  uitsluitend  op  cijfers  te baseren,  maar  helemaal 

geen cijfers gebruiken is ook onverstandig. 

Op  iedere  valkuil  wordt  nader  ingegaan.  Gezocht  wordt  naar  oorzaken  voor  het 
misgaan en naar de lessen die hieruit getrokken kunnen worden. 
Tenslotte wordt wat  je moet doen  vertaald  naar de  praktijk; Want hoe  je het doet  is 
minstens zo belangrijk. 

Paragraaf 3.2  Groei als toename van winststromen 

Groter (grotere omzet) is niet altijd beter. Groei is niet gewoon een kwestie van meer 
omzet maken. 
Omzetvergroting  kan  in  sommige  situaties  een  verbetering betekenen, maar soms ook 
helemaal niet. Het criterium om te bepalen of in een bepaalde situatie groter 
ook beter is heet "winst". Alleen wanneer een grotere omzet ook tot meer winst leidt is 
groter beter.De kunst is om vooraf te bepalen of een bepaalde opdracht met 
winst kan worden uitgevoerd.Met de gebruikelijke boekhoudkundige methodes is dat vaak 
erg lastig. 
Vb. Een opdracht die op basis van integrale uurtarieven een verlies oplevert, maar het 
verlies is kleiner dan het vaste kostendeel,  kan op de jaarrekening toch tot hogere 
winst leiden. Dit omdat een anders niet gedekt deel van de vaste kosten nu wel gedekt 
is. Ook kan een verliesgevende opdracht nu,  door bijvoorbeeld grotere bekendheid, in 
toekomst voor meer winst gaan zorgen. 

De eenvoudigste manier om te bepalen of een opdracht leidt tot meer of minder winst is de 
nettcontantewaardemethode. Deze methode wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4. 
De methode gebruikt inkomsten in plaats van opbrengsten en uitgaven in plaats van 
kosten.Opbrengsten en kosten zorgen voor een betrouwbaar beeld van dewinst in elk 
afzonderlijk jaar. Zo wordt een gekochte machine via  een bepaalde  afschrijvingsmethode 
over meerdere  jaren afgeschreven. De uitgaven vallen in een jaar; de kosten worden 
verdeeld over meerdere jaren. Voor ons is het in dit geval niet zo relevant wanneer; in welk 
jaar de winst gemaakt wordt, maar of er winst gemaakt wordt. Vandaar is het aantrekkelijk 
om met inkomsten en uitgaven te werken. Aan de hand van concrete kasmutaties 
achterhaal je hoeveel geld binnenkomt en hoeveel geld je moet betalen. 
Tevens stelt deze methode je in staat om inkomsten en uitgaven in verschillende jaren bij 
elkaar op te tellen en samen te vatten in een getal, de winst of het verlies. 
Alvorens de inkomsten die je in de toekomst zult krijgen op te tellen bij het geld dat je al
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hebt, dienen deze toekomstige inkomsten gecorrigeerd te worden voor het gemiste 
rendement. 
Het geld wat je al hebt kun je namelijk gebruiken om er een bepaald rendement mee te 
halen en met het geld dat je in de toekomst krijg kun je dat nog niet. Na correctie is er 
niets meer op tegen om alle toekomstige gevolgen van een bepaalde beslissing samen 
te vatten in een cijfer. 

De netto contante waarde van de bestaande activiteiten en de extra activiteiten samen 
wordt  ondernemingswaarde  genoemd.  Groei  betekent  dat  er  nieuwe  inkomsten  en 
uitgaven,  met  een  positieve  contante  waarde,  aan  de  onderneming  worden  toege 
voegd. Groei kan dus gedefinieerd worden als toename van de ondernemingswaarde. 

Paragraaf 3.3  De basis van groei ligt in de eigen onderneming; het beter 
benutten van bestaande productiemiddelen. 

Groei door bijvoorbeeld overname van een goed lopend bedrijf, hoeft niet altijd te leiden 
tot een toename van de ondernemingswaarde van de eigen onderneming. 
Het overnemen van een goed lopend bedrijf betekent dat je de positieve netto contante 
waarde van dat bedrijf aan je eigen ondernemingswaarde toevoegd. Daar staat echter 
de overnameprijs tegenover. Als de verkoper zijn werk goed doet, zorgt hij ervoor dat 
de overnameprijs in ieder geval niet lager is dan de waarde van de onderneming; de netto 
contante waarde van de onderneming. 
In een dergelijk geval vallen overnameprijs en extra netto contante waarde tegen elkaar 
weg. 
Vaak liggen de overnameprijzen zelfs aanzienlijk boven de ondernemingswaarde. 

De ondernemingswaarde van de bestaande onderneming kan dus alleen toenemen als 
gevolg van een verbetering in de verhouding van inkomsten en uitgavenna de overname. 

Groei kan alleen maar ontstaan door productiemiddelen die een bedrijf al heeft beter te 
benutten. Door bestaande productiemiddelen beter te benutten, nemen de inkomsten wel 
toe maar de uitgaven niet. Productiemiddelen die na overname nog verworven moeten 
worden, kunnen weliswaar tot extra inkomsten leiden, daar staan echter de uitgaven voor 
het verwerven van die productiemiddelenweer tegenover. 
Vb. een bedrijf heeft zeer goede kostenbeheersingtechnieken en past deze toe in een 
overgenomen bedrijf dat voordien niet beschikte over deze technieken. Een modeontwerper 
voor herenkleding gebruikt zijn imago om mannencosmetica op de markt te brengen. 
Let op dat je niet alleen denkt aan tastbare productiemiddelen zoals deze op de balans 
voorkomen zoals machines en gebouwen, maar ook aan niet tastbare productiemiddelen 
zoals ervaring, naamsbekendheid, relatienetwerk etc. Vaak zitten juist in deze 
laatste categorie, vanwege de rekbaarheid de beste groeikansen. 

Een methode om alle beter te benutten productiemiddelen op te sporen is dewaardeketen 
analyse.Deze methode wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4. 
De methode is oorspronkelijk ontwikkeld door M. Porter van de Harvard Business School. 
Deze methode komt erop neer, dat alles wat er in een bedrijf gebeurt  (het 
voortbrengingsproces)  zoveel  mogelijk  wordt onderverdeeld in verschillende stappen. 
Uitgangspunt is, dat in elke stap waarde voor de klant moet worden gecreëerd. Het 
bedrijf wordt dus bekeken door een economische bril; waar en hoe wordt waarde 
gecreëerd. 

Voor groeimanagement gaan we nog een stap verder. 
Om waarde te creëren zijn productiemiddelen nodig. We gaan dus voor iedere stap na welke 
productiemiddelen zorg hebben gedragen voor het creëren van de waarde. Daarna stellen we 
de vraag of en zo  ja waar dit productiemiddelen beter benut kan worden. Op  deze wijze 
ontstaat  een  lijst  van  alle  beter  te  benutten  productiemiddelen.  Deze  lijst  dient  als 
uitgangspunt voor de groeistrategie.
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Paragraaf 3.4  Doe niet meer dan je met je bestaande (management) 
capaciteit aankunt. 

Groei op eigen kracht betekent dat er in een onderneming dingen gedaan moeten 
gaan worden die daarvoor nog niet gedaan werden. 
Per definitie wordt daarbij gebruik gemaakt van bestaande productiemiddelen anders 
zou het geen echte groei zijn. Maar naast bestaande productiemiddelen zijn er bij groei 
op  eigen  kracht  meestal  ook  nieuwe  productiemiddelen  nodig.  Bij  samenwerking  of 
overname  is  er  meestal  op  het  eerste  gezicht  geen  sprake  van  nieuwe productie 
middelen. De vereiste productiemiddelen worden door de samenwerkingspartners inge 
bracht of komen door overname beschikbaar. 
Bij  overname  of  samenwerking  is  echter  altijd  tenminste  een  nieuw productiemiddel 
noodzakelijk, namelijk managementcapaciteit. 
Het daadwerkelijk tot stand brengen van integratie kost veel meer tijd, energie en talent 
dan de meeste managers denken. Een gebrek aan managementcapaciteit is vaak een 
reden voor mislukte samenwerkingsverbanden of overnames. 

Het groeitempo van een onderneming kan nooit hoger zijn dan de snelheid waarmee alle 
benodigde productiemiddelen beschikbaar kunnen zijn. 

In  de  literatuur  wordt  het  groeitempo  uitsluitend  gerelateerd aan  het  productiemiddel 
"eigen  vermogen".  Groei  kan  niet  sneller  dan  de  snelheid  waarmee  het  eigen 
vermogen wordt vergroot, anders gaat de groei gepaard met teveel geleend geld, 
hetgeen de solvabiliteit in gevaar brengt. Echter voldoende eigen vermogen is niet voldoende. 
Niet alles is namelijk direct te koop. 
Gangbare machines, uitvoerend personeel en gebouwen leveren meestal geen probleem 
op. Anders wordt het bij productiemiddelen zoals managementcapaciteit, ervaren uitvoerders, 
gespecialiseerde ingenieurs of naamsbekendheid. 

Om  mislukkingen  te  voorkomen  moet  je  dus  van  te  voren  nagaan  of  alle 
productiemiddelen op tijd en in voldoende mate beschikbaar zijn. 
Dit  vereist  dat  je  weet  welke  productiemiddelen  allemaal  nodig  zijn.  Ook  hier  is  een 
zorgvuldige waardeketenanalyse een goed hulpmiddel. Het gaat hier echter om een nieuw 
voortbrengingsproces. Met de vaststelling van de waardeketen ontwerp je gelijktijdig 
het nieuwe voortbrengingsproces. 
Daarna  dienen  de  vragen  beantwoord  te  worden  of  en  wanner  de  productiemiddelen 
beschikbaar zijn. 

Paragraaf 3.5  Creëer zelf je kansen. 

Een kans grijpen kan iedereen; maar je eigen kansen creëren is de echte kunst. 
Door  zorgvuldig  na  te  gaan  waar  kansen  zouden  kunnen  liggen,  ontdek  je 
productiemiddelen  die  beter  benut  kunnen  worden.  Van  daaruit  ga  je  op  zoek  naar 
mogelijkheden  om die  betere benutting  te  realiseren. Alleen door met meer  inzet 
dan de concurrent naar kansen te zoeken, kun je de zich voordoende kansen ook ten 
eigen nutte gebruiken. 
Het  lijkt erop dat de meeste ondernemers zich pas druk gaan maken over groei als 
zich  een  concrete  kans  voordoet.  De meeste  bedrijven  reageren  pas  als  je  ze  een 
concreet voorstel doet. 

Een groeikans is een combinatie van twee dingen: 
  een productiemiddel dat beter benut kan worden en 
  een  markt,  product,  samenwerkingspartner  of  overnamekandidaat,  waarin  dat 
productiemiddel daadwerkelijk beter benut kanworden. 

Een  deel  van  de  kans  ligt  dus  in  de  onderneming  zelf.  Op  zichzelf  is  een 
aantrekkelijke markt, product, samenwerkingspartner of overnamekandidaat geen kans. 
Alleen als ze aansluit op een beter te benutten productiemiddel is er sprake van een kans.
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Zoeken  is  veel efficiënter dan  afwachten.  Bij  zoeken  bepaal  je eerst  zelf welke  interne 
kansen er zijn en ga daarna gericht op zoek naar de externe mogelijkheden. 
Het risico dat  je een kans mist of  te  laat  tegen het  lijf  loopt  is op deze wijze veel 
kleiner. Daarnaast komen kansen niet vanzelf op je af. Alleen door zelf gericht te zoeken 
kun je de kansen op het spoor komen. 

Paragraaf 3.6  Een  groot  aantal  zorgvuldige  kleine  beslissingen. 

Ondernemers worden vaak omschreven als mensen die uitsluitend hun neus en hun 
vingertoppengevoel hoeven te gebruiken om succes op succes te stapelen. De 
werkelijkheid is echter anders. 
De meest succesvolle ondernemers danken hun succes niet aan een speciale gave maar 
aan hun grote inzet. 
Wat we van ondernemers zien  zijn alleen de grote beslissingen, de  grote  resultaten;  die 
komen in het nieuws. De vaak langdurige en kleine stapjes, zoals marktonderzoek, analyses, 
zoeken naar geschikte kandidaten, gesprekken en onderhandelingen, die daaraan vooraf zijn 
gegaan komen niet in beeld. 
Groei brengt nogal wat risico's met zich mee. Gegeven deze risico's zijn er twee 
voorwaarden voor succes: 
  zorgvuldige analyse vooraf 
  gevaren dienen in een zo vroeg mogelijk stadium opgemerkt 
worden. 

  mogelijkheid om tot op het laatste moment bij te sturen 

Beide voorwaarden kunnen alleen worden vervuld, door rustig enmet kleine stapjes te werk te 
gaan. 
Gevaren zien, lukt als telkens tussen twee stappen even stilgestaan wordt om de positie te 
bepalen. Het meest effectief bijsturen gebeurt  tussen  twee stappen en niet  tijdens 
een stap. Bijsturen is dus makkelijker als de stappen kleiner zijn. 
Zorgvuldig met kleine stapjes te werk gaan is echter iets anders dan treuzelen. 
In sommige situaties is snel handelen van vitaal belang. Er is dan geen tijd voor zorgvuldige 
analyses. In die situaties dienen risico's genomen te worden en komt het aan op intuïtie, 
ervaring en persoonlijk ondernemerschap. 
Laatstgenoemde eigenschappen zijn zeker van groot belang voor groei, maar met groei 
uitsluitend gebaseerd op deze eigenschappen loop je heel grote risico's. 

Een van de belangrijkste uitgangspunten van groeimanagement is het wiezachtstaptkomt 
verder principe. 
Dit betekent dat het hele groeiproces van het eerste idee tot en met de realisatie is verdeeld 
in een groot aantal afzonderlijke stappen. Is een stap afgerond, dan wordt de volgende 
stap pas gezet wanneer zorgvuldig is geanalyseerd welke stap dit moet zijn. 

Paragraaf 3.7  Groei doe je samen 

Groei kun je niet in je eentje doen. Je hebt anderen en vooral je eigen personeel hard 
nodig. 
Succesvol groeien brengt nogal wat werk met  zich mee. Veel meer dan een persoon 
aankan. 
Daarnaast zullen mensen niet gemotiveerd zijn om plannen uit te voeren waar ze niet of 
nauwelijks bij betrokken zijn geweest, (het notinventedheresyndroom) 
Bij  groei  zullen medewerkers  op  een  andere manier  hun werk moeten gaan doen. 
Onderzoeksafdelingen  zullen  nieuwe  producten  moeten  bedenken  of  ontwikkelen, 
productieafdelingen zullen zich in moeten stellen op de nieuwe producten of op de samen 
werkings of overnamepartner, de vertegenwoordigers zullen nieuwe producten moeten 
gaan verkopen en/of nieuwe markten gaan bewerken. 
Kortom, daadwerkelijk groei vraagt een optimale inzet van allemedewerkers.
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Die inzet is allen te bereiken als je de medewerkers van het begin af bij de groei betrokken 
hebt. 

Zolang mensen vanuit een bestaande functie moeten werken aan groei, verzanden deze 
initiatieven vaak, omdat het normale werk altijd de hoogste prioriteit krijgt. Groei wordt 
dan een soort restpost; iets waar ze het gewoon te druk voor hebben. 
Ook als er geen tijd en prioriteitsproblemen zijn is er nog een reden waarom het tot stand 
brengen van groei slecht in de normale structuur past. Het tot stand brengen en uitvoeren 
van een groeistrategie wijkt namelijk sterk af van de normale routine.Het is zeer 
veelomvattend, terwijl in de onderneming meestal het werk zodanig is verdeeld, dat iedere 
medewerker zich slechts met een deel van het voortbrengingsproces bezighoudt. 
Bij het ontwikkelen van een groeistrategie dienen medewerkers over de grenzen van hun 
eigen functie heen te kijken. De marketingmanager zal mee moeten denken over de 
productie van een nieuw product en de productiemanager zal mee moeten denken over 
mogelijke nieuwe markten. 
Verder is groeien een zeek onzeker proces, terwijl de normale organisatie vaak is gebaseerd 
op routine en zekerheid. Je weet bij groeien van tevoren niet wat het eindresultaat zal 
zijn en je hebt slechts een vaag idee van de weg waarlangs het eindresultaat bereikt moet 
worden.Door deze grote mate van onzekerheid is een flexibele structuurnodig. 

Het verdient de voorkeur om groei te ontwikkelen en uit te voeren met behulp van een 
speciaal daarvoor samengesteld team en met een planmatige aanpak. 
Het is effectief om een beperkt aantal mensen uit hun normale functie te halen en samen te 
brengen in een speciaal team. De teamleden moeten voor een deel worden vrijgesteld 
van hun normale werk.  Een teammanager bewaakt de voortgang en de 
gemaakte afspraken. Kenmerkend van een planmatige aanpak is de fasering en de 
beheersing. 
Het gewenste eindresultaat is vooraf niet bekend. Je weet dat het doel groei is, maar in 
welke richting en op welke manier die groei bereikt moet worden is onbekend. 
Om effectief te kunnen werken is op ieder moment toch een concreet doel noodzakelijk. 
Bij een planmatige aanpak stel je voor  iedere stap een doel. Eerste doel  is bv. vaststellen 
welke  productiemiddelen  beter  benut  kunnen  worden.  Een  tweede  doel  kan  zijn  te 
analyseren op welke markten groei te realiseren is. Daarna zou je kunnen analyseren 
welke markten, gezien de omvang en concurrentieverhoudingen de beste kansen liggen. 
Op  deze  wijze  is  het  mogelijk,  om  zonder  het  uiteindelijke  doel  te  kennen,  toch 
voortdurend aan te geven wat van iedereen verwacht wordt. 
Een planmatige aanpak kent een eigen beheersingsinstrumentarium. De kern daarvan is, 
dat  je voor elke  fase duidelijk afspraken maakt met alle  teamleden. Deze afspraken 
hebben betrekking op tijd, budget en eisen gesteld aan het eindresultaat van die fase. 
In hoofdstuk 5 wordt uitvoerig ingegaan op de organisatie van het groeiteam en in een later 
stadium op de uitvoeringsorganisatie. 

Paragraaf 3.8  Cijfers zeggen niet alles 

Cijfers die op de toekomst betrekking hebben, zijn per definitie financieel vertaalde 
verwachtingen. Die verwachtingen kunnen er soms flink naast zitten.Het is van groot belang 
kritisch te kijken naar de verwachtingen waarop de cijfers gebaseerd zijn. 
Daarnaast dient men er rekening mee te houden, dat verschillende belangrijke aspecten 
zich niet in cijfers laten uitdrukken, zoals bv. de organisatiecultuur, de managementcapaciteit 
en andere kwalitatieve factoren. 
Overigens is het wel verklaarbaar waarom zoveel mensen snel onder de indruk raken 
van cijfermatige informatie en deze informatie kritiekloos voor waar aannemen. 
Ondernemers moeten altijd beslissingen nemen onder onzekere condities. Maar zoals 
de  meeste  mensen  zijn  zij  van  nature  risicomijdend;  ze  zoeken  naar  zoveel mogelijk 
zekerheid. Vanaf  de  eerste  klas  wordt  ons  al  geleerd  dat  cijfers  en  zekerheid bij 
elkaar horen. Twee maal twee is tenslotte altijd vier. Deze relatie wordt in onze opvoeding en 
opleiding zo vaak gelegd, dat het een automatisme wordt. 
Dit  verband  is  overigens  terecht,  zolang  deze  cijfers maar meetgegevens,  tastbare
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dingen uit heden of verleden voorstellen. Maar als cijfers op de toekomst betrekking hebben 
of als aan cijfers normatieve aspecten worden toegevoegd moet je jezelf dwingen dat 
verbandniet te leggen. 

Het  feit dat aan cijfers nadelen kunnen kleven, betekent echter niet dat  je cijfers 
dan ook maar helemaal niet moet gebruiken. 
Als  een  strategie  blijft  steken  in  algemene  termen  en  niet  wordt  geconcretiseerd 
ontaardt  een  strategisch  plan  in  een  onbruikbaar  stukje  proza  dat  door  iedereen 
verschillend kan worden geïnterpreteerd. 
Cijfers zijn een uitstekend hulpmiddel om dit soort problemen te voorkomen. Ze dwingen 
mensen om concreet te worden en zijn slechts voor een uitleg vatbaar. 
De gevaren van cijfers kunnen beperkt worden door met scenario’s te gaan werken. Je kunt 
het  meest  waarschijnlijke  scenario  uitwerken  maar  ook  een  pessimistisch  en  een 
optimistisch scenario. 
Hiermee kun je de gevolgen van bepaalde onjuiste verwachtingen in beeld brengen.
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HOOFDSTUK 4         TECHNIEKEN 

Paragraaf 4.1  Inleiding 

Om de valkuilen uit het vorige hoofdstuk te vermijden zijn twee zaken vereist:  
hanteren van enkele praktische technieken  beheerste aanpak 

De twee (drie) technieken die van belang zijn worden in dit 
hoofdstuk beschreven. 
Het zijn: 
  de waardeketenanalyse, voor het opsporen van de eigen talenten 
  de nettocontantewaardemethode, voor het kiezen van de groeivorm en  voor het 
beoordelen van de groeiplannen. 

Paragraaf 2   Het opsporen van eigen talenten 

Voor groei zijn twee dingen van belang: 
  een bestaand productiemiddel, dat beter benut kan worden 
  een  markt,  product,  samenwerkingspartner  of  overnamekandidaat,  waarin  dat 
productiemiddel daadwerkelijk beter benut kanworden. 

Je kunt jezelf een hoop moeite besparen als je eerst je eigen talenten opspoort en pas 
daarna gericht gaat zoeken naar mogelijkheden om die talenten verder uit te buiten. De 
eigen talenten kun je opsporen met behulp van de waardeketenanalyse. 
Hierna geven wij aan hoe je in de praktijk een waardeketenanalyse kunt uitvoeren. 

1.   Verdeel de onderneming in afzonderlijke waardeketens 
2.   Breng de afzonderlijke waardeketens in kaart door na te gaan uit welke activiteiten en 

deelactiviteiten ze zijn opgebouwd 
3.  Leidt aan de hand van de (deel) activiteiten af welke tastbare en niettastbare 

productiemiddelen er in de onderneming aanwezig zijn en 
4.   Ga na welkeproductiemiddelenbeter benut kunnen worden. 

Ad 1)    Verdelen van de onderneming in afzonderlijke waardeketens 

Bijna alle ondernemingmaken meer dan een product en/of werken op meer dan een markt. 
Het is bij strategiebepaling gebruikelijk om een product/marktcombinatie als een 
afzonderlijke eenheid te beschouwen. Voor ons doel, het opsporen van beter te benutten 
productiemiddelen, is het vaak mogelijk afzonderlijke eenheden (waardeketens) geheel of 
gedeeltelijk samen te voegen, omdat een groot deel van de afzonderlijke waardeketens 
qua productie of marketing nagenoeg gelijk zijn. Dit voorkomt dubbel werk.Om deze reden 
wordenwaardeketens vaak verdeeld in een productieketenen een marketingketen. 
De productieketen bestaat uit die activiteiten die nodig zijn om het product te "maken" 
(beschikbaar  te  krijgen)  en  de  marketingketen  bestaat  uit  de  activiteiten  om  het 
product op een bepaalde markt te "verkopen". 
Daarnaast zijn er in iedere onderneming activiteiten die niet in een specifieke waardeketen 
zijn onder te brengen. Om het beeld te completeren brengen we deze activiteiten onder in 
de zogenaamde overheadketen(s). 
Alleen een goede afstemming tussen de overheadketen(s) en de verschillende marketing 
en productieketens kan  ervoor  zorgen dat de overheadketen de voorwaarden schept die 
nodig zijn voor een optimale uitvoering van de productie en marketingketens.
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Naast bovenstaande theoretische aanpak spelen ook nog een aantal praktische 
overwegingen een rol: 
  wijk niet te veel af van de reeds bestaande onderverdelingen in de onderneming 
  om het overzichtelijk te houden moet het aantal productie en marketingketens niet te 

groot zijn 

Productieketensmoet je van elkaar onderscheiden als er duidelijk verschillen zijn in: 
 ingekochte goederen of diensten 
 toegepaste technieken 
 geproduceerde goederen of diensten 

Marketingketens moet je van elkaar onderscheiden als er grote verschillen zijn in : 
 distributiestructuur 
 eisen van afnemers 
 de manier waarop afnemer benaderd wordt 

In de overheadketens moet je alleen die activiteiten onderbrengen die: 
 t.b.v. meer productie of marketingketens tegelijk worden uitgevoerd 
 meer betrekking hebben op de onderneming als geheel dan op de onderdelen daarvan 

Voorbeeld 
Een importeur en distributeur van personenauto's. 
Twee producten:   auto's verkopen 

 auto's onderhouden en repareren 
Drie markten:   particulieren 

 bedrijven 
 overheid 

Figuur 4.1 laat zien dat er sprake is van 6 P.M.C.'s. 

figuur 4.1 Twee producten en drie markten: zes produktmarktcombinaties 

Produktmarkt 
combinaties 

Producten 

Auto's 

Markten 

Particulieren 

Bedrijven 

Overheid 

Reparatie en 
onderhoud
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Door een verdeling te maken in productieketens en marketingketens kan dubbel werk 
voorkomen worden. Voor ons bedrijf kunnen de volgende productie en marketingke 
tens onderscheiden worden: 

Zie figuur 4.2 

Zo  is bijvoorbeeld het productiedeel (inkopen,  importeren, transporteren en op voorraad 
houden) in de praktijk vrijwel hetzelfde voor P.M.C, 1en 3. 
Alleen de marketingdelen zijn verschillend. In PMC 1 (particulieren) vindt de verkoop plaats 
via een dealernetwerk door verkopers in plaatselijke showrooms en ondersteund door lande 
lijke reclamecampagnes. 
In PMC 3 (overheid) vindt de verkoop plaats rechtstreeks vanuit de importeur door een 
landelijke marketingmanager, ondersteunt door een intensieve lobby. 
Door  op  deze wijze  alle productie en marketingketens  kritisch  te  bekijken  kan  het  aantal 
afzonderlijk te beschrijven ketens worden beperkt. 

Ad 2)    Het in kaart brengen van de afzonderlijke waardeketens 
Om alle daadwerkelijk beter te benutten productiemiddelen op te kunnen sporen dient na 
vaststelling van alle productie, marketing en overheadketens iedere keten gedetailleerd 
in kaart te worden gebracht. Dit gebeurt in twee stappen: 
 bepaal de activiteiten die binnen een waardeketen worden uitgevoerd 
 verdeel de activiteiten in hanteerbare deelactiviteiten 

Het bepalen van deactiviteiten 

Voor het bepalen van de activiteiten dienen de volgende drie vragen beantwoord te worden: 
Wat is het eindresultaat van de waardeketen ? 

Met deze vraag kun je vaststellen op welke manier er direct of indirect waarde voor de afnemer 
wordt gecreëerd. 

Welke stappen zijn nodig om dit eindresultaat te bereiken ? 

Met deze vraag kom je de directe activiteitenop het spoor.
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 Wat wordt er gedaan om het uitvoeren van die stappen zo goedmogelijk te laten verlopen ? 

Met deze vraag breng je de indirecte activiteiten in kaart. 
Zijn deze vragen beantwoord dan kun je de waardeketen weergeven zoals in figuur 4.3 

Elke waardeketen heeft in principe zijn eigen unieke structuur. 
Toch zijn er bepaalde standaardpatronen in de verschillende waardeketens te ontdekken. 
Deze  standaardpatronen  kunnen  je  helpen  bij  de  beantwoording  van  bovenstaande  drie 
vragen. Zie  figuur  4.4 

Het bepalen van dedeelactiviteiten 
De directe en indirecte activiteiten dienen nu nader verdeeld te worden in deelactiviteiten. 
Deze deelactiviteiten dienen homogen te zijn ten aanzien van de gebruikte
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productiemiddelen. 

Vanuit de deelactiviteiten moet je direct de beter te benutten productiemiddelenop kunnen 
sporen.Om na te gaan of de deelactiviteiten werkelijk homogeen zijn, kun je de volgende drie 
vragen gebruiken: 
 Worden uitsluitend gelijksoortige fysieke hulpmiddelen gebruikt ? 

Als  je  duidelijk  verschillende  productiemiddelen  nodig  hebt,  is  het  aan  te  bevelen  de 
deelactiviteit verder op te splitsen 
 Wordt uitsluitend gelijksoortige kennis en ervaring gebruikt ? 

Als duidelijk andere kennis en ervaring is vereist, dient de deelactiviteit nader onderverdeeld te 
worden. 
 Worden uitsluitend gelijksoortige relaties met de externe omgeving gebruikt ? 

Deze vraag is uiteraard alleen relevant voor die waardeketens, waar dit soort relaties een rol 
spelen, zoals bv. marketing en overhead. 
Het gaat er hier om dat je bijvoorbeeld het bestellen op basis van een raamcontract niet onder 
dezelfde  activiteit  brengt,  dan  het  onderhandelen  over  het  raamcontract.  Voor  deze 
activiteiten  zijn  naast  andere  kennis  en  ervaring  ook  andere  relaties  met  verschillende 
functionarissen bij de leverancier vereist. 

Als alle activiteiten in homogene deelactiviteiten zijn onderverdeeld is het in kaart brengen van de 
waardeketens voltooid. 
Een voorbeeld van hoe het in kaart brengen van waardeketens in de praktijk verloopt wordt 
gegeven in bijlage .. 

Ad 3)     Inventarisatie van tastbare en niettastbare productiemiddelen 

De volgende stap is het opstellen van een lijst van gebruikte productiemiddelen per 
deelactiviteit.  De productiemiddelen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën, zoals 
weergegeven in bijlage .. 
Deze bijlage kan bij deze inventarisatie behulpzaam zijn. 

Ad 4)    Ga na welke productiemiddelen beter benut kunnen worden. 

Van  ieder  productiemiddel  moet  bepaalt  worden  of  dit  beter  te  benutten  is.  Als  een 
productiemiddel beter te benutten is moet ook aangegeven worden op welke manier dit 
productiemiddel beter benut kan worden en binnen welke grenzen. 
Bij fysieke hulpmiddelen is de bezettingsgraad vaak maatgevend. Toch is een vrachtwagen 
die dagelijks qua uren volledig beszet is soms toch beter te benutten. Bijvoorbeeld als de 
vrachtwagenvol heengaat en leeg terug komt. 
Kennis en ervaring zijn bijna altijd beter te benutten. Het zijn rekbare productiemiddelen. 
Kennis en ervaring zijn vaak wel specifiek gericht. 
Relaties met de externe omgeving zijn ook vaak beter te benutten, hoewel minder vaak dan 
weleens wordt gedacht. Als je bv. goede relaties hebt met de verkoopafdeling van een bepaald 
bedrijf, betekent niet dat je altijd veel makkelijker bij een andere afdeling binnenkomt. Zo is 
ook het goede imago van een autofabrikant van weinig nut op de markt van videorecorders . 
Bij relaties met de externe omgeving is het zeer belangrijk nauwkeurig aan te geven met 
welke personen en met betrekking tot welk onderwerp die relatie bestaat. 

Het  eindresultaat  is  een  lijst  van  eigen  productiemiddelen,  die  beter  te  benutten  zijn, 
aangevuld met een omschrijving van de grenzen waarbinnen deze middelen beter te benutten 
zijn. 

Een praktijkvoorbeeld van een dergelijke lijst is opgenomen in bijlage ..
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Het  opsporen  van  eigen  talenten  vereist  zoals  we  hierboven  gezien  hebben  een 
gedetailleerde  beschrijving  van  alles  wat  zich  in  de  onderneming  afspeelt  en  alle 
productiemiddelen die daarvoor nodig zijn. 
Deze techniek is niet enkel bruikbaar in het kader van groei, maar kan ook gebruikt worden 
voor  sterktezwakte onderzoek,  een  kwaliteitsprogramma  of  een  beoordeling  van  de 
huidige organisatiestructuur. 

Paragraaf 3   Het kiezen van een groeivorm 

De eerste vraag hierbij is:  Wat wil je bereiken ? (het doel) 

Daarna volgt de vraag:  Op welke manier wil je dit bereiken ' (de groeirichting) en 

tenslotte de vraag:  In welke vorm wil/kan ik het bereiken ? (groeivorm) 

Van elke groeirichting en groeivorm hebben we reeds kort de voor en nadelen besproken. 

In het volgende hoofdstuk (Hfdst. 5) zullen we aangeven hoe je de groeirichting kunt bepalen. 
Hier zullen we een techniek beschrijven die gebruikt kan worden om een geschikte 
groeivorm te kiezen, als je de groeirichting bepaald hebt. 

In tegenstelling tot de andere twee technieken is deze techniek nieuw. Vandaar dat we 
eerst een stukje theorie zullen behandelen om daarna de uitvoering te bespreken. 

De techniek is bedoeld om te gebruiken op het moment dat een aantal groeivoorstellen 
wordt uitgewerkt. Op basis van deze 

' 

In het groeivoorstel moet de groeirichting al bepaald zijn. 

 de markt waarop groei gerealiseerd kan worden 
 de uitwerking van de daarbij te volgen tactiek 

Theoretischeachtergrond 

Gegeven de markt en de tactiek kan de keuze van een groeivorm bepaald worden aan de hand 
van figuur 4.8
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De keuze wordt bepaalt door de behoefte met de mogelijkheden te confronteren. 

Stap l  Gebruik de waardeketen die de tactiek beschrijft om vast te stellen welk deel 
van de benodigde productiemiddelen van buiten moet worden aangetrokken 
en bepaal de groeivorm die het meest overeenkomt met deze behoefte. 

Bij de behoefte gaat het om de vraag welk deel van de benodigde productiemiddelen voor de 
nieuwe waardeketen van buiten moet worden aangetrokken. 
Gegeven de mate waarin productiemiddelen van buiten moeten worden aangetrokken 
is er een voorkeur voor een bepaalde groeivorm. 

Stap 2  Ga na of deze groeivorm op de gekozen markt ook werkelijk mogelijk is. 

Naast de behoeft spelen uiteraard ook de mogelijkheden een belangrijke rol. Het is in de 
praktijk vaak niet mogelijk om de theoretisch meest gunstige oplossing te kiezen. Zo kan 
bijvoorbeeld  bepaalde  kennis  en  ervaring  niet  vrij  verkrijgbaar  zijn.  (gepatenteerde 
technologieën) Ook kan bij overname een geschikte overnamekandidaat ontbreken. 

Het bepalen van de behoefte 

De voorgestane groeirichting wordt beschreven met behulp van de gewenste waardeketen. 
Daaruit leidt je af welke productiemiddelen er in totaal nodig zijn. 
Belangrijk  is  dat  het  nu  niet  gaat  om  het  analyseren  van  een  bestaand 
voortbrengingsproces, maar op het uitwerken van een nieuwe waardeketen. 
Het is om deze reden verstandig de opsomming van productiemiddelen door meer mensen te 
laten controleren, soms zelfs door buitenstaanders of experts die bekend zijn met dat type 
onderneming of met de gekozen markt. 
Vervolgens  vergelijk  je  de  benodigde productiemiddelen met  de  lijst  die  aangeeft  welke 
bestaande productiemiddelen beter benut kunnen worden. 
Hierdoor krijg je een overzicht welke nieuwe productiemiddelen reeds aanwezig zijn en welke 
productiemiddelen van buiten moeten worden aangetrokken. 
De  vergelijking  tussen  benodigde  en  bestaande productiemiddelen moet  zeer  zorgvuldig 
gebeuren.  Je moet de manier waarop bestaande productiemiddelen beter benut kunnen 
worden  vergelijken  met  de  specifieke  eisen  die  in  de  nieuwe  waardeketen  aan  ieder 
productiemiddel  worden  gesteld.  Alleen  als  het  bestaande  productiemiddel  exact 
overeenstemt met de eisen die gesteld worden aan het benodigde productiemiddel is het 
bestaande productiemiddel in de nieuwe waardeketen bruikbaar. De verhouding tussen bruikbare 
bestaande  productiemiddelen  en  van  buiten  aan  te  trekken productiemiddelen bepaald  de 
behoefte aan een bepaalde groeivorm. 
Uiteraard is het hierboven beschreven proces geen wiskundige formule, het is veelmeer een 
kwestie van gevoel en ervaring. 

Het bepalen van de mogelijkhedenbij groei op eigen kracht 

Het is belangrijk om per nieuw aan te trekken productiemiddel na te gaan in hoeverre dit vrij 
verkrijgbaar is. Vrije verkrijgbaarheid is niet alleen een kwestie van of iets uiteindelijk te krijgen 
is, maar ook wanneer iets te verkrijgen is en tegen welke kosten. 
Bij fysieke hulpmiddelen is dit meestal niet zo'n probleem. Prijzen, kwaliteit en levertijden kunnen 
soms wel een barrière vormen. 
Bij kennis en ervaring ligt het moeilijker. Deze productiemiddelen moeten structureel en 
integraal deel gaan uitmaken van de nieuwe waardeketen. Het aantrekken van interim 
managers of gespecialiseerde adviseurs biedt dus geen oplossing. 

De oplossing moet gezocht worden in: 
 het zelf aantrekken van nieuw personeel 
 het zelf verwerven van de kennis en ervaring 
Het vinden van geschikt personeel is niet altijd eenvoudig, maar ook het zelf verwerven van 
kennis en ervaring kost veel tijd en door het "vallen en opstaan"principe vaak ook veel
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geld. 
Relaties met de externe omgeving zijn in principe bijna altijd tot stand te brengen. Soms zijn 
echter kosten en/of tijd die nodig zijn om de gewenste relaties tot stand te brengen, 
factoren die het feitelijk onmogelijk maken om een noodzakelijk relatie tot stand te brengen. 
Om  een  nieuw  automerk  op  de markt  te  brengen,  is  een  relatie  noodzakelijk met  de 
(potentiële)  afnemers.  Voordat  in  deze  duidelijk  verdeelde  markt  met  vele  sterke 
automerken  de  afnemers  het  nieuwe  automerk  serieus  gaan  nemen  is  veel  tijd 
verstreken en is zeer veel geld geïnvesteerd. 

Is  groei  op  eigen  kracht  niet  mogelijk  dan  moet  de  aandacht  verplaatst  worden  naar 
samenwerking. 

Bij samenwerking 

Het belangrijkste bij samenwerking is het onderzoek naar de aanwezigheid van potentiële 
samenwerkingspartners. Het is lonend om in dit onderzoek tijd te investeren als enige 
zekerheid bestaat over de gewenste groeivorm en in principe volledige duidelijkheid bestaat 
over de markt en de te volgen tactiek. 
Als geheimhouding niet zo belangrijk is kan in deze fase begonnen worden met 
verkennende besprekingen met als doel: 
 vaststellen of partijen bereid zijn om in een samenwerkingsverband juist die productiemiddelen 
in te brengen, waar jezelf nog niet over beschikt. 
 vast te stellen welke kosten daarmee gemoeid zijn. 

Zijn verkennende gesprekken niet mogelijk,  dan  zullen de mogelijkheden indirect 
vastgesteld moeten worden. 
Dit  kan  door deskundigen  te  raadplegen  die  de markt goed  kennen, zoals adviseurs, 
bankiers, brancheorganisaties ofmarktanalisten. 
Zij  kunnen  soms  aangeven  welke  bestaande  aanbieders  over  de  gezochte 
productiemiddelen beschikken en in hoeverre er bereidheid bestaat deze in samenwerking in 
te brengen. Het spreekt vanzelf dat het raadplegen van deze deskundigen onder condities 
van volledige vertrouwelijkheid zal moeten plaatsvinden. 

Is  er  naar  alle  waarschijnlijkheid  geen  geschikte  partner  te vinden  dan moet  een  andere 
groeivorm worden gekozen. 

bij groei door overname 

Hierbij is het uiteraard van belang te onderzoeken of er geschikte overnamekandidaten 
aanwezig zijn. 
Omdat  je nog  in de voorstelfase verkeerd  is het bij  deze  vorm niet  verstandig om  in dit 
stadium gesprekken te gaan voeren. Dat schept verwachtingen, terwijl er nog geen enkele 
garantie is dat het voorstel daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. Aan de hand van een op te 
stellen  zoekprofiel  kan  door  deskundigen  te  raadplegen  die  de  markt  goed  kennen,  zoals 
adviseurs, bankiers,  brancheorganisaties of marktanalisten bepaald worden  of  er  geschikte 
overnamekandidaten aanwezig zijn. Zij kunnen soms nagaan welke bestaande aanbieders 
over de gezochte productiemiddelen beschikken en in hoeverre overname mogelijk is. Het 
spreekt vanzelf dat het raadplegen van deze deskundigen onder condities van volledige 
vertrouwelijkheid zal moeten plaatsvinden. 
Een zoekprofiel kan worden opgesteld door gebruik te maken van de omschrijving van de 
waardeketen en de daarbij behorende lijst van nieuw te verwerven productiemiddelen. 
De  overnamekandidaat  moet  beschikken  over  de  op  die  lijst  voorkomende 
productiemiddelen. 
Deze productiemiddelen moeten zoveel mogelijk voldoen aan de eisen die aan het nieuwe 
productiemiddel gesteld worden Eigenlijk moet de overnamekandidaat over geen andere 
productiemiddelen beschikken, die heb je namelijk niet nodig, maar je moet er wel voor 
betalen. 
Daarnaast moet het zoekprofiel aangeven welke eisen gesteld worden op het gebied van 
management en cultuur.
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Het management van de overnamekandidaat moet of goed genoeg zijn om de nieuwe 
activiteiten zelfstandig te managen of bereid en in staat zijn te vertrekken. 
De cultuur van de overnamekandidaat moet redelijk overeenstemmen met de eigen cultuur. 

Is overname niet mogelijk dan moet de op een na beste oplossing "samenwerking" onderzocht 
worden. 

Op de hierboven beschreven wijze kun je de optimale groeivorm bepalen. In de praktijk kiezen 
ondernemers vaak zonder er over na te denken een bepaalde groeivorm. Dat je daarmee de 
kans op succesvolle groei niet altijd vergroot is in de praktijk te zien. 

Paragraaf 4   Het beoordelen van groei 

Om te voorkomen dat je in de valkuil "groter is altijd beter" terecht komt heb je een 
beoordelingstechniek nodig, waarmee je in een concreet geval kunt beoordelen of een 
groeivoorstel wel of niet leidt tot verbetering. 
Verbetering moet je zoals we al gezien hebben vertalen als "een toename van de 
ondernemingswaarde.De techniek waarmee je dit kunt meten is de "nettocontante 
waardemethode" 

Om de nettocontantewaarde te kunnen berekenen is inzicht in de te verwachte inkomsten 
en uitgaven vereist.We zullen eerst aangeven hoe je de inkomsten en uitgaven kunt bepalen 
om vervolgens aan te geven hoe je de berekening zelf uitvoert. 

Deze methode pas  je  toe om vast  te stellen welke groeistrategie gekozen zal worden. Dit 
geschiedt door het beoordelen van een aantal alternatieve voorstellen. 
Bij  het  inschatten  van  inkomsten  en  uitgaven  is  er  in  de  voorstellen  al  een  keuze 
gemaakt voor: 
de markt 
 de tactiek 
de groeivorm. 

Het schatten van toekomstige inkomsten 

Bij  het  schatten  van  de  inkomsten  gaat  het  niet  alleen  om  vast  te  stellen  hoe  groot  de 
bedragen  zijn  die  binnenkomen, maar ook om te schatten wanneer ze binnenkomen. De 
inkomsten moeten dus voor ieder jaar afzonderlijk bepaald worden. De inkomsten zullen in de 
meeste gevallen gelijk zijn aan de te verwachten omzet. Naast omzet is er nog een tweede 
bron  van  inkomsten  denkbaar  namelijk  "uitgaven  die  je  niet meer  behoeft  te  doen".  Deze 
uitgaven moet je als inkomsten in het kader van het groeivoorstel beschouwen. 
Bv. als je in plaats van kozijnen inkopen zelf kozijnen gaat maken dan bespaar je de 
inkoopkosten. Hier tegenover staan natuurlijk wel de kosten van het zelf maken van kozij 
nen. 

Het schatten van uitgaven die je niet meer behoeft te doen is niet zo moeilijk. 
Je neemt de hoogte van de uitgaven zoals ze nu zijn, en corrigeert deze met de toe of afname 
die je normaal zou verwachten op basis van omzetprognoses. 
Het  bepalen  van  de  inkomsten  uit  verwachte  omzet  is  veel  moeilijker.  Om  de 
onzekerheden die bij een dergelijke inschatting een rol spelen in beeld te brengen kun je 
werken  met  scenario's.  Een  neutrale  schatting,  een  optimistische  en  een  pessimistische 
schatting. 
Uitgangspunt van een scenarioschatting is de marktomvang.De marktomvang staat als het 
goed is beschreven in het voorstel. Aan de schatting van de marktomvang moet je nog 
een schatting van het te verwachte marktaandeel toevoegen. De beschrijving van het aanbod 
op de markt uit het voorstel geeft als het goed is een duidelijk beeld van de 
concurrentiesituatie. 
Het beeld van de concurrentiesituatie moet gerelateerd aan de eigen tactiek vertaald worden 
in concrete schattingen van het marktaandeel; een neutrale, een pessimistische en een optimis
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tische schatting. 
Er zijn veel factoren waar je bij het schatten van marktaandelen rekening dient te houden. In 
figuur 4.9 in een checklist opgenomen. 

figuur  4 . 9  figuur 4.9 Aandachtspunten voor het schatten 
van toekomstige marktaandelen 

Checklist voor het schatten van marktaandelen 
('ja' betekent een lager marktaandeel) 

•  Is er overcapaciteit? 
•    Zijn er een paar grote aanbieders die geen nieuwkomers dulden? 
•    Zijn er patenten of licenties? 
•    Is het makkelijk voor 'avonturiers' om op de markt te komen? 
•  Lopen afnemers grote risico's als ze met een nieuwe leverancier 

experimenteren? 
•  Zijn defensieve prijsverlagingen mogelijk en gebruikelijk? 
•  Is merkbekendheid of imago erg belangrijk? 
•  Verschilt uw eigen product in de ogen van de afnemers nauwelijks van 

dat van de concurrenten? 
•  Is de markt sterk gesegmenteerd? 

Als  je  de  drie  schattingen  van  het  marktaandeel  hebt  gemaakt  kun  je  de  geschatte 
inkomsten uit omzet berekenen door de geschatte marktaandelen te vermenigvuldigen 
met de geschatte marktomvang. 

Het schatten van toekomstige uitgaven 

Ook hier gaat het niet alleen om de omvang van de uitgaven, maar ook om het moment 
waarop de uitgaven gedaan moeten worden. 
Bij inkomsten heb je meetal te maken met een vrij constante stroom. Bij uitgaven speelt 
de timing een veel belangrijkere rol, o.a. omdat je daar ook te maken hebt met investeringen. In 
de normale boekhouding verwerk je investeringen in de vorm van jaarlijkse afschrijvingen, 
maar bij de nettocontantewaardemethode moet je de uitgaven voor investeringen nemen 
in het jaar dat je het geld ook daadwerkelijk moet betalen. 

Uitgangspunt voor de schatting van de toekomstige uitgaven is de beschrijving van de nieuwe 
waardeketen. Bij de tactiekbeschrijving hoort een lijst van alle benodigde productiemiddelen, 
waarop aangegeven welk deel daarvan nieuw moet worden aangetrokken. 
De nieuw aan te trekken productiemiddelen vormen samen met het overzicht van de elk jaar 
benodigde arbeid, grondstoffen en halffabrikaten een volledige uitgavenlijst. 
Ook in het geval de groeivorm samenwerking of overname is,  is het verstandig zo'n lijst te 
maken. In deze gevallen kun je de uitgavenlijst uitstekend gebruiken bij het zoeken naar 
een  geschikte  samenwerkings  of  overnamekandidaat  en  de  daarna  volgende 
onderhandelingen. 

De soort uitgaven zijn afhankelijk van de groeivorm nogal verschillend. Het schatten van 
de uitgaven zullen we hieronder danook per groeivorm afzonderlijk beschrijven. 

groei op eigen kracht 

Bij groei op eigen kracht moeten er voor elk onderdeel van de uitgaven lijst de volgende drie 
vragen beantwoord te worden: 

1.  Hoeveel hebben we ervan nodig in ieder scenario 
2.  Wat zijn de uitgaven per volumeéénheid 
3.  Wanner moeten de uitgaven gedaan worden.
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Ad 1)  Hier  gaat  het  om  het  bepalen  van  het  benodigde  volume,  zoals  aantal 
medewerkers, m2 kantoor en/of productieruimte, kg. grondstoffen enz. 
Ook  productiemiddelen  zoals  kennis,  ervaring  en  relaties  met  de  externe 
omgeving  zijn  te  vertalen  in  bijvoorbeeld  een  aantal  medewerkers  met  een 
bepaalde kwalificatie, een opleidings of onderzoeksprogramma e.d. 
Door voor ieder productiemiddel afzonderlijk de uitgaven vast te stellen is het 
ook mogelijk aan te geven welke uitgaven vast en welke variabel zijn. De vaste 
uitgaven  zijn  voor  ieder  scenario  hetzelfde,  ongeacht  de  omzet  moeten 
bepaalde vaste uitgaven gedaan worden. 

Ad 2)  Bij beantwoording van deze vraag schat je de prijzen per eenheid. Vaak zijn 
deze gegevens al bekend  in andere gevallen kun  je vaak volstaan met het 
aanvragen van offertes. 

Ad 3)  Deze vraag is met name relevant voor de grote, vaste uitgaven die je in het 
begin  moet  doen.  Leasing  kan  een  oplossing  zijn  als  er  beperkte  liquide 
middelen  beschikbaar  zijn.  Door  te  leasen  spreidt  je  de  uitgaven  beter. 
Meestal is het echter niet goedkoper. 

groei door samenwerking 

De uitgavenlijst geeft aan welke uitgaven door de partners 
gezamenlijk gedaan moeten worden. 
Het is van belang in deze fase in te schatten wat elke partij 
voor zijn rekening neemt. Dit is alleen al van belang voor het 
voeren van de onderhandelingen in een later stadium. 
De productiemiddelen die jezelf voor je rekening neemt bestaan 
in ieder geval uit: 
  je eigen bestaande productiemiddelen, die beter benut kunnenworden 
  de nieuwe productiemiddelen, waarvoor jezelf een betere uitgangspositie hebt 
(bv. kennis over een nieuw technisch specialisme is sneller en goedkoper te verwerven als je 
reeds beschikt over een goede afdeling engineering) 

Zodra je hebt bepaald welke productiemiddelen jezelf voor je rekening wilt nemen kun je 
met behulp van de drie vragen genoemd onder groei op eigen kracht de uitgaven inschatten. 

groei door overname 

Bij groei door overname heeft het geen zin de uitgaven van de afzonderlijke productiemiddelen 
te schatten. 
Bij overname worden immers alle productiemiddelen in een keer en verpakt in een bestaand 
bedrijf gekocht. Ook hier is echter de uitgavenlijst een goed hulpmiddel. Het bedrijf wat je zoekt 
beschikt bij voorkeur over die productiemiddelen die op de uitgavenlijst staan, exclusief je 
eigen beter te benutten productiemiddelen. 
Je weet dus wel wat je zoekt, maar je weet op geen stukken na, wat je ervoor moet betalen. 
Dit laaste weet je pas na afronding van de onderhandelingen. Toch heb je voor het bepalen 
van je keuze voor een groeistrategie een schatting nodig. 

Er zijn drie methoden om de uitgaven voor een overname te schatten: 
1)   de intrinsieke waarde 

de dagwaarde van de activa die je bij het gezochte bedrijf verwacht. 
2)   rendementswaarde 

de netto contante waarde van de winststroom, die je bij het gezochte bedrijf verwacht. 
3)   marktwaarde 

de overnameprijs van het gezochte bedrijf,  die door experts geschat is. 

Doordat  het  schatten  van  de  uitgaven  voor  een  overname  zeer  moeilijk  is  en  de 
uitkomsten van de drie methoden nogal kunnen verschillen  is het verstandig alle drie 
de methode  toe  te  passen.  Op  basis  van  de  verschillende  uitkomsten  kun  je  een 
neutrale, een optimistische en een pessimistische schatting maken. 
De  totale  uitgaven  voor  een  overname  bestaan  naast  de  overnameprijs  ook  uit  de
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waarde van de schulden van het overgenomen bedrijf. 

Ad 1)    Het voordeel van deze methode is de eenvoud. 
Het  nadeel  is  dat  je  volledig  voorbijgaat  aan  de  niettastbare 
productiemiddelen. 
Je  bepaalt  alle  goederen,  gebouwen,  machines  etc.  van  een  bedrijf.  De 
intrinsieke waarde is de dagwaarde van al deze productiemiddelen. 
Ad 2) In de praktijk (mits het niet gaat om verliesgevende bedrijven) ligt de 
rendementswaarde van een bedrijf, meestal hoger dan de intrinsieke waarde. Dit 
is ook logisch, omdat de rendementswaarde kijkt naar alle productiemiddelen, 
terwijl  de  intrinsieke  waarde  hoofdzakelijk  kijkt  naar  de  fysieke 
productiemiddelen. 
Bij  deze methode moet  je  kunnen  inschatten,  welke  winstens het gezochte 
bedrijf ongeveer maakt. Vanuit deze winststromen kan de netto contante waarde 
berekend worden. 

Ad 3)  Deze  methode  kun  je  het  best  als  laatste  gebruiken.  Je  kunt  dan  de 
schattingen op basis van de eerder beschreven methode meegeven aan de 
expert  die  de  marktwaarde  bepaalt  en  vragen  of  hij  deze  berekeningen  kan 
verbeteren. 
De marktwaarde wordt bepaald door na te gaan wat het gezochte bedrijf waard 
is op de overnamemarkt, gegeven een bepaalde schuldenpositie. 
De waarde  kun  je meestal  niet  zelf  bepalen  en moet  je  overlaten  aan  een 
expert, zoals een bank of een fusie of overnamebemiddelaar. 
Je moet de expert duidelijk aangeven, dat je niet alleen een schatting van 
de overnameprijs wenst, maar een schatting van de totale uitgaven als gevolg 
van de overname. Dit betekent dat de over te nemen schulden ook als uitgave 
meegerekend moeten worden. 

Bij de inkomsten zijn we uitgegaan van de totale inkomsten en niet van de bruto marge. 
Dit betekent dat we bij overname niet alleen de uitgaven van de overname, maar ook de 
operationele uitgaven mee moeten nemen. 
De uitgaven voor arbeid, grondstoffen, halffabrikaten e.d. moeten dus opgeteld worden bij de 
totale uitgave voor overname. Die schatting zal verschillend zijn voor elk scenario, zodat je 
bij groei door overname uiteindelijk ook drie verschillende schattingen krijgt van de uitgaven. 

Het berekenen van de nettocontante waarde 

We hebben nu de schattingen van de inkomsten en uitgaven. 
In die berekening onderscheiden we 4 stadia:
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1.  Breng geschatte inkomsten (incl. subsidies) en de geschatte uitgaven (incl. 
belastingen) voor elk naar afzonderlijk in kaart en bereken de saldi. 

2.  Bepaal de rendementseis 
3.  Maak de saldi contant op basis van rendementseis 
4.  Tel de contant gemaakte saldi van de afzonderlijke jaren bij elkaar op 

Ad 1)  Per scenario worden de geschatte inkomsten en uitgaven naast elkaar gezet en worden 
de saldi berekent De  hieronder  opgenomen  inkomsten/uitgaven/saiditabel laat 
voor een scenario een voorbeeld zien. Zie voor een toelichting bijlage . . 

Ad 2) 
De rendementseis is het rendement dat de onderneming minimaal moet maken 
over het totale vermogen, om de rente op het vreemd vermogen + een 
voldoende rendement aan de eigen aandeelhouders te kunnen betalen. Deze eis 
is dus onafhankelijk van de verschillende onderneming is al een rendementseis 
aanwezig. Mocht deze eis nog niet aanwezig zijn dan kan deze eis als volgt 
worden bepaald. 

Bepaal eerst de totale vermogenskosten, door het gewogen gemiddelde te 
berekenen van de rente op vreemd vermogen en het minimaal verlangde 
rendement van de aandeelhouders. Welke percentage redelijk is voor 
aandeelhouders is van veel factoren afhankelijk o.a. vermogensverhouding, het 
bedrijf, de rentestand en de inflatie. Bij redelijke vermogensverhoudingen ligt dit 
laatste getal meestal tussen de 10 % en 15%. Het gaat hier echter te ver om op 
dit laatste aspekt gedetailleerd in te gaan. Bepaling van het precieze percentage 
kun je beter overlaten aan bv. een accountant. 
De rendementseis moet minimaal gelijk zijn aan de totale vermogenskosten, 
uitgedrukt in een percentage. In de praktijk wordt de rendementseis vaak hoger 
gesteld. Hiermee verklein je het risico dat het werkelijk rendement lager uitkomt 
dan de totale vermogenskosten; je bouwt dus een zekerheidsmarge in. Zie voor 
een praktijkvoorbeeld bijlage ..
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Ad 3) 
Deze stap is nodig omdat we ervan uitgaan dat geld in de toekomst minder waard 
is dan geld vandaag. Met geld van vandaag kan namelijk altijd een bepaald rendement 
gemaakt worden. Met toekomstig geld niet. Het geld in de toekomst moet je dus corrigeren 
voor het gemiste rendement, op basis van de rendementseis . 
Stel je hebt nu f 100,= en de rendementseis is 15 %. Binnen een jaar kun je dan van deze f 
100, = , f 115,= maken. Dus f 115,= over een jaar is gelijk aan f 100,= nu. Gaat het over 
meerdere jaren dan moet je uiteraard corrigeren voor "rendement op rendement". De 
algemene formule daarvoor is: 

zie figuur 4.15 

Ad 4) 
De contante waarden van de jaarsaldi worden bij elkaar opgeteld. De uitkomst is 
de netto contante waarde van het groeivoorstel bij het betreffende scenario. 

De voor elk scenario berekende nettocontantewaarde stelt het management in 
staat een gefundeerde en juiste keuze te maken tussen de verschillende scenario's. 
Met behulp van deze techniek dwing je jezelf een juiste maatstaf aan te leggen voor de 
beoordeling van groeivoorstellen. Hoe je om moet gaan met de verschillen tussen de 
scenario's wordt behandeld in het volgende hoofdstuk.
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HOFDSTUK 5     DE AANPAK 

Paragraaf 5.1  Inleiding 

Succesvolle groei vereist zoals we reeds zagen een beheerste en zorgvuldige aanpak. 
In dit hoofdstuk beschrijven we de aanpak voor het opstellen en uitvoeren van een 
groeistrategie.  Hierin  komen  de  onderwerpen  uit  de  voorgaande  hoofdstukken  weer 
terug: 
 de keuze van de groeiroute 
 het vermijden van valkuilen 
 het toepassen van de technieken 
maar ook een aantal nieuwe zaken komen aan de orde zoals: 
 organiseren van het groeiproces 
 de besluitvormingsprocedure 
 het motiveren van medewerkers 
 het beheersen van de uitvoering van een groeistrategie 

De hier beschreven aanpak bestaat uit 4 fasen: 

1.   Voorbereiding 

Het samenstellen van een groeiteam, de introductie van groeimanagement bij overige 
medewerkers, het ontwikkelen van een plan van aanpak. 

2.   Inventarisatie 

Het opsporen van eigen talenten, het onderzoek naar beperkingen van bv. financiële 
middelen of managementcapaciteit, het verzamelen van ideeën omtrent mogelijke 
groeirichtingen. (groeiideeën) 

3.   Uitwerking 

Het uitwerken van een aantal groeiideeën tot concrete groeivoorstellen. 
Op basis van vraag en aanbodbeschrijving, wordt aangegeven wat de tactiek zal 
zijn en voor welke groeivorm gekozen is en wat de te verwachte nettocontantewaarde 
is in drie verschillende scenario's. 

4.   Uitvoering 

Een of meer groeivoorstellen worden daadwerkelijk uitgevoerd, waarbij de uitvoering 
bewaakt wordt en zonodig bijgestuurd. 

Voorafgaand aan de eerste fase dient de directie vast te stellen of de onderneming 
daadwerkelijk toe is aan een groeistrategie; het groeibesluit. 
Tussen de fasen is telkens een besluitvormingsmoment ingebouwd . 
De  directie  en  soms  ook  de  raad  van  commissarissen  en  de  ondernemingsraad 
moeten dan een uitspraak doen over de bereikte  resultaten  en  een besluit  nemen 
over de invulling van de volgende fase. 
In  de  laatste  fase  gaat  beheersing  door  middel  van  afzonderlijke  beslissingen  over  in 
continue bewaken en bijsturen. 

De aanpak zal per fase worden beschreven. De verschillende ondernemingsbeslissingen 
zullen worden aangegeven alsmedewelke procedure je daarvoor kunt gebruiken. 
Elke fase is onderverdeeld in een aantal stappen. Deze stappen worden doorgenummerd, 
zodat op het eind van het hoofdstuk een stappenplan voor het opstellen en uitvoeren van 
een groeistrategie ontstaat.
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In onderstaande  figuur staan de vier  fasen en de vier ondernemingsbesluiten schematisch 
weergegeven. 

Paragraaf 5.2  Het groeibesluit (ondernemingsbeslissing) 

Het groeibesluit moet door de top van de onderneming, inclusief raad van commissarissen 
en ondernemingsraad genomenworden. 
Groei  is  namelijk  zo'n  cruciaal  onderdeel  van  het  ondernemingsbeleid,  dat  zelfs  de 
eerste stap op die weg gedragen moet worden door alle betrokken partijen. 

Een weloverwogen beslissing omtrent de wenselijkheid van, maar ook de mogelijkheden 
voor een groeistrategie is zeer belangrijk.Het opstellen en/of uitvoeren van een groeistrategie: 
 kost (veel) tijd en geld 
 brengt extra risico's met zich mee; deze kunnen hoger zijn dan onderneming kan dragen 
 extra aandacht voor groei, kan bestaande in gevaar brengen 

De groeibeslissing dient inhoudelijk tot stand te komen op basis van de antwoorden op 
onderstaande drie vragen: 
1)      Zijn  alle  mogelijkheden  gebruikt  om  bestaande  productiemiddelen  binnen  de 

bestaande activiteiten optimaal te benutten ? 

Hier moet  vastgesteld worden of  de  onderneming  in  zijn  huidige  vorm goed 
functioneert.  Zo  niet,  dan  liggen  andere  strategieën  zoals  verbeter  of 
handhaafstrategie meer voor de hand. 

2)  Zijn  er  binnen  de  onderneming  voldoende  financiële middelen  aanwezig  en  is  er 
voldoende managementkwaliteit om de groeiplannen ook uit te kunnen voeren ? 

Het heeft geen enkele zin plannen te maken waarvan je op voorhand weet dat je ze 
niet uit kunt voeren. 

3)  Is de onderneming in principe bereid de met groei gepaard gaande risico's te nemen ? 

De kans  is groot dat binnen de onderneming verschillend gedacht wordt  over 
het  nemen dan wel vermijden  van  de  risico's die met groei gepaard gaan. Er 
dient bij management, aandeelhouders en werkgevers voldoende draagvlak voor 
acceptatie van de risico's te bestaan. 

Het is duidelijk, dat deze vragen niet eenduidig en onbetwist beantwoord kunnen worden. 
Dat hoeft ook niet. Het doel is immers het maken van een bewuste afweging, zodat 
iedereen weet, waar de onderneming aan begint.



 35  

Paragraaf 5.3  De voorbereiding (fase 1) 

Doel is vooraf het groeiproces te organiseren. De volgende stappen 
moeten worden genomen: 
Het bekendmaken van het groeibesluit 

groei vereist namelijk creativiteit en inzet van alle medewerkers 
Het samenstellen van het groeiteam 

Aan deze groep mensen laat de direktie het inventariseren, analyseren en uitwerken 
over 

 Het  inwerken  van  het  groeiteam  en  het  opstellen  van  een gedetailleerd plan van 
aanpak 

STAP l    HET BEKENDMAKEN VAN HET GROEIBESLUIT 

Het  bekendmaken  van  het  groeibesluit  kan  een  extra  impuls  voor  de  interne  motivatie 
betekenen. 
Door het bekendmaken van het groeibesluit raken ook afnemers en concurrenten op de 
hoogte van de groeiplannen. In de meeste gevallen kan dit geen kwaad, het getoonde 
ondernemerschap wordt eerder gewaardeerd. 
Zolang de exacte inhoud van de groeistrategie niet bekend wordt, geef je maar weinig 
aan de concurrentie weg. Om onnodig rumoer te voorkomen is het belangrijk om van het 
begin  af  aan  de  medewerkers  actief  te  informeren  over  wat  er  gebeurt.  Bv.  de 
onderneming gaat onderzoeken hoe de onderneming in de toekomst een gezonde en 
evenwichtige groei kan realiseren. De manier waarop je de medewerkers informeert 
hangt nauw samen met de cultuur van de onderneming. In de ene onderneming wordt een 
memo rondgestuurd en in de andere onderneming klimt  iemand op de zeepkist om het 
verhaal te vertellen. 

STAP 2    HET SAMENSTELLEN VAN HET GROEITEAM 

Aan de besluitvoorbereiding zit veel werk vast. De directie kan dit onmogelijk allemaal zelf 
doen.  Voor  dit  werk  wordt  een  speciaal  groeiteam  samengesteld.  De  samenstelling  kan 
geschieden  met  behulp  van  de  KLImethode.  De  leden  worden  met  behulp  van  deze 
methode geselecteerd vanuit drie invalshoeken: 
kennis, 
wie  beschikt  er  over  voldoende  kennis  en  ervaring  voor  het  opstellen  van  een 
groeistrategie ? 
Ten eerste vaktechnisch bv. marketing, controlling of onderzoek en ontwikkeling en ten 
tweede huidige voortbrengingsproces bv. inkoper, productiechef of iemand buitendienst. 
 legitimatie, 
wie heeft straks een belangrijke stem bij besluitvorming inzake groeistrategie ? 
Medewerkers moeten groeistrategie accepteren en directie en raad van commissarissen 
moet deze goedkeuren. Denk daarbij aan opinieleiders, mensen die via het  informele 
circuit veel invloed hebben. 
 implementatie, 
wie zullen groeistrategie straks uitvoeren 
Het gaat om interne ondernemers, managers die graag een uitdaging aannemen om op die 
manier hun positie te verbeteren. 

Het  is  mogelijk  dat  de  antwoorden  op  bovenstaande  vragen  elkaar  ten  dele 
overlappen.  Dat  is  alleen maar  prettig;  het  groeiteam moet namelijk  zo  klein mogelijk 
blijven. 

Binnen het groeiteam zal waarschijnlijk een soort natuurlijke rolverdeling ontstaan,  zodat 
het niet noodzakelijk is een officiële rolverdeling in het team aan te brengen. Er moet wel 
een groeiteamleider aangesteld te worden. Zijn rol is die van eenprojectleider.
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Hieronder is de samenstelling van het groeiteam schematisch weergegeven. 

fuguur   5.2 

STAP 3    HET INWERKEN VAN HET GROEITEAM EN HET OPSTELLEN 
VAN PLAN VAN AANPAK 

Met behulp van een introductie workshop, kun je ervoor zorg dragen dat de leden 
elkaar goed leren kennen, en dat zij kennis dragen van de principes en technieken voor 
zorgvuldige en beheerste groei. 
Een workshop is wat anders dan "met z'n alle op de hei". Je leert elkaar namelijk beter kennen 
door samen iets te doen. In ons geval is dit het vertalen van de theoretische aanpak in 
een specifiek op de ondernemingssituatie afgestemd plan van aanpak. 

De  eerste  dag  zou  kunnen  bestaan  uit  het  overdragen  van  de  theorie  over 
groeimanagement. Dit dient bij voorkeur door de groeiteamleider te geschieden. 
De tweede dag kan benut worden om te discussiëren over allerlei  ideeën. Het  is niet zo 
relevant wat de uitkomst van de discussie is. Het  is veel belangrijker om de visies 
van de verschillende leden van het groeiteam boven tafel te krijgen en iedereen aan 
het denken te zetten. De discussie kan gestructureerd worden op basis van de volgende 
drie vragen: 
welke groeikansen zijn er ? 
Welke beperkingen zijn er ? 
Wat willen we bereiken ? 

Op de tweede dag kan ook het concreet plan van aanpak worden 
uitgewerkt. 
Zie figuur 5.3 voor een mogelijk programma voor de introductieworkshop.
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figuur 5.3 Programma introductieworkshop 

Programma introductieworkshop groeimanagement 

Dagdeel  Onderwerp 

1e dag  ochtend  Routes en valkuilen 

middag  Groeimanagement technieken 

avond  Groeimanagement aanpak 

2e dag  ochtend  Discussie over groeistrategie 

middag  Opstellen plan van aanpak 

Het plan van aanpak dient tenminste de volgende vier elementen bevatten: 
1)   Een beschrijving van de verschillende stappen 

De indeling van dit hoofdstuk kan daarbij als vertrekpunt dienen. 

2)   Een tijdsplanning 

Dit is noodzakelijk om voor zowel de direktie als de groeiteamleider de voortgang te 
kunnen bewaken. Alleen op deze manier kun je elkaar aan afspraken houden en ontdek 
je tijdig als iets dreigt uit te lopen. 

3)   Een taakverdeling 

Dit is noodzakelijk om iemand zich voor iets verantwoordelijk te laten voelen. Afgesproken 
moet worden wie voor welke activiteit verantwoordelijk is. 

4)   Een budget 

Om voor de directie vast te kunnen stellen of het resultaat opweegt tegen de kosten 
die het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak met  zich meebrengt, dient 
een gedetailleerde kostenopzet gemaakt  te worden. Naast de uren van de eigen 
medewerkers dienen ook de kosten voor  inschakeling van externen meegenomen te 
worden. 

Als de directie het plan van aanpak heeft goedgekeurd, zal dit door het groeiteam in het 
vervolg als draaiboek gebruikt gaan worden. 

Paragraaf 5.4  Goedkeuring van het plan van aanpak (ondernemingsbeslissing) 

Het is de taak van de groeiteamleider om het plan van aanpak in de directie te presenteren. 
Bij de presentatie zal hij zich moeten concentreren op de voor de directie twee belangrijkste 
vragen: 
welke concrete resultaten levert het plan van aanpak op 
wat kost het. 
Tevens dient de directie een uitspraak te kunnen doen over de 
manier waarop het groeiteam te werk gaat. 

Omdat  het  goedkeuren  van  het  plan  van  aanpak  geen  betrekking  heeft  op  het 
ondernemingsbeleid  zelf,  maar  slechts  op  de  manier  waarop  dat
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ondernemingsbeleid  bepaalt  gaat  worden,  hoeft  voor  dit  plan  niet  de  raad  van 
commissarissen of de ondernemingsraad ingeschakeld te worden. 
Het is wel verstandig deze organen kennis te laten nemen van het goedgekeurde plan 
van aanpak. Op deze wijze hou je hen betrokken bij de voortgang van het groeiproces. 

Na afweging van de opbrengsten en de kosten keurt de directie het plan goed of af. Ook 
kan zij het plan gewijzigd goedkeuren. 
Goedkeuring van het plan van aanpak betekent de start van fase 2. 

Paragraaf 5.5  De inventarisatie (Fase 2) 

De  verleiding  is  groot  om  bij  de  inventarisatie  allereerst  naar  buiten  te  kijken; 
naar expansieve markten of aantrekkelijke overnamekandidaten. 

Maar de essentie van groei ligt in de eigen onderneming, in het beter benutten van 
de eigen productiemiddelen. Dus beginnen we met het opsporen van de eigen talenten, 
daarna stellen we vast welke financiële middelen en welke managementcapaciteit 
beschikbaar is voor het straks uitvoeren van de groeistrategie en tenslotte worden 
de beter te benutten productiemiddelen gecombineerd tot concrete groeiideeën. Deze 
ideeën worden aan het eind van deze fase aan de directie voorgelegd. 

STAP 4    HET OPSPOREN VAN DE EIGEN TALENTEN 

De verdeling van de onderneming in afzonderlijke waardeketens, moet voor ieder lid 
van het groeiteam helder en plausibel zijn, anders krijg je later allerlei grensconflicten. 
Laat iemand een voorstel voorbereiden, bespreek dat vervolgens samen en stel het 
samen vast. 

Voor het  in kaart brengen van de waardeketens in indirecte en directe activiteiten, 
kun  je  het  beste  met  het  groeiteam  gezamenlijk  een  voorstel  voor  de  verdeling 
maken en dit voorstel in interviews met de verantwoordelijke(n) van die waardeketen 
controleren.  De  interviews  en  de  aanpassing  van  de  voorgestelde  verdelingen 
kunnen over de teamleden verdeeld worden. 
Het  tweede deel van het  in kaart brengen van de waardeketens, het onderverdelen 
van  de  activiteiten  in  homogene  deelactiviteiten  kan  op  eenzelfde  wijze 
georganiseerd  worden  als  het  eerste  deel.  De  interviews  hou  je  nu  met  de 
functionarissen die voor de activiteit verantwoordelijk zijn. 
Dit  deel  van  de  werkzaamheden  kan  ook  uitbesteed  worden  aan  lagere 
medewerkers buiten het groeiteam of aan een extern adviesbureau. 
In de tweede interviewronde moet je controleren of een deelactiviteit homogeen is. Dat 
betekent dat je in deze interviews al uitvoerig over de productiemiddelen spreekt. 
Zorg er dus voor dat je gelijktijdig de gebruikte productiemiddelen inventariseert en 
vast stelt in hoeverre deze beter te benutten zijn. 

Na deze tweede interviewronde is de waardeketenanalyse voltooid. Elk groeiteamlid 
verzorgt een korte presentatie in het groeiteam over zijn of haar waardeketens. 
Op basis van deze presentaties stelt een van de leden een lijst van beter te 
benutten productiemiddelen samen. Deze lijst dient gekoppeld te worden aan een zo 
volledig mogelijke  schriftelijke  beschrijving  van  de  waardeketens omdat: 
 de productiemiddelen daarmee beter te plaatsen zijn, waardoor je je beter voor 
kunt stellen waarvoor dit productiemiddel nog meer zou kunnen worden benut 
 daarmee de waardeketenanalyse ook buiten het groeiteam gebruikt kan worden. 

STAP  5  VASTSTELLING VAN BESCHIKBARE FINANCIËLE MIDDELEN EN 
MANAGEMENTCAPACITEIT 

Twee leden van het team kunnen een korte inventarisatie uitvoeren.
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Centrale vraag in de inventarisatie van de financiële randvoorwaarden is: 

Hoeveel geld kunnen we maximaal uitgeven voor de groeistrategie ? 

Om deze vraag te beantwoorden dienen eerst vier deelvragen beantwoord te worden: 
  Hoe hoog zijn de vrij beschikbare kasreserves ? 

Elk  bedrijf  heeft  een  bepaalde  hoeveelheid  liquide middelen  beschikbaar,  (contanten, 
rekeningcouranttegoed, snel verhandelbare effecten) 
Onze  ervaring  is  dat  veel  bedrijven  meer  kasreserves  hebben  dan  ze  voor 
eventualiteiten of als werkkapitaal ooit nodig zullen hebben. Een deel daarvan kun  je 
dus gebruiken om de groei mee te financieren. Betrek hierbij de financieel directeur. 

 Wat is de jaarlijks vrijkomende cashflow ? 

Als  het goed  is  levert de stroom  inkomsten en uitgaven  jaarlijks een positief saldo op. 
Per saldo stroomt er dus geld de onderneming binnen. Voorzover dit geld niet nodig  is 
voor  belasting,  dividenduitkering  of  bijzondere  betalingen,  is  het  beschikbaar  voor 
investeringen. Op basis  van de cashflowprognose,  kan  de  financieel  directeur  aangeven 
welk deel daarvan voor het financieren van de groei beschikbaar is. 

 Hoe groot is de nog resterende leencapaciteit ? 

Naast eigen vermogen heeft bijna  iedere onderneming ook vreemd vermogen. Meestal  is 
er  nog  ruimte  om  nieuw  vreemd  vermogen  aan  te  trekken. Ook daarmee kan de groei 
gefinancierd worden.  De  financieel  directeur  weet  hoe  solide  de  directie,  de  raad  van 
commissarissen  en  de  aandeelhouders  de  onderneming  gefinancierd  willen  hebben. 
Uitgaande van deze minimale solvabiliteit is de nog resterende leencapaciteit eenvoudig te 
berekenen  als  het  verschil  tussen  het  aanwezige  en  maximaal  toelaatbare  vreemde 
vermogen. 

 Tot in welke mate is uitbreiding van het aandelenvermogen mogelijk ? 

Deze vraag komt eigenlijk alleen aan de orde bij zeer ambitieuze groeiplannen. Het  is 
vooral  voor  de  bestaande  aandeelhouders  een  hele  stap  om  additioneel  ondernemend 
vermogen aan te trekken. 
Als  het  groeiteam  vermoedt  dat  er werkelijk  substantiële  groeivoorstellen ter tafel 
komen, moet samen met de financieel directeur en de commissarissen en eventueel met 
enkele invloedrijke aandeelhouders deze mogelijkheid besproken te worden. 

Als deze vier deelvragen beantwoord zijn kan het resultaat van de  inventarisatie worden 
ingebracht  in een dynamisch  investeringsmodel. Dit  is een computermodel, waarmee je 
kunt bepalen of een groeivoorstel wel of niet binnen de financiële randvoorwaarden 
past.  De  opzet  van  zo'n  model  is  eenvoudig.  Het  is  niet  veel  meer  dan  een 
liquiditeitsprognose aangevuld met de mogelijkheid om extra uitgaven te simuleren 
en het effect daarvan door te rekenen. 

Voor het beantwoorden van de vraag over de beschikbare managementcapaciteit  is het 
antwoord op de volgende twee vragen vereist: 

Hoeveel tijd heeft het topmanagement beschikbaar om de groei te begeleiden? 

Dit  is vooral een gewetensvraag. De directie moet op verzoek van het groeiteam zelf 
nagaan hoeveel  tijd zij beschikbaar hebben. Het gevaar  is groot dat de beschikbare 
tijd te hoog wordt ingeschat. 
Het draaiende houden van bestaande activiteiten kost over het algemeen meer tijd dan 
je  denkt  en  ook  het  begeleiden  van  groei,  ook  al  wordt  het  uitvoeren  van  de 
strategie gedelegeerd, vergt ook veel tijd. 
De capaciteit dient bij  voorkeur  concreet  in uren uitgedrukt te worden. Minimaal  is een
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globale indicatie vereist. 

Welke managers zijn beschikbaar om de groeistrategie uit te voeren ? 

Zijn er managers die de dagelijkse leiding van nieuwe activiteiten op zich kunnen nemen. 
Deze groeimanagers dienen over de juiste vaardigheden te beschikken en ze moeten in hun 
huidige functiegemist of vervangen kunnen worden. 
Belangrijke criteria voor geschiktheid zijn: vakkennis, creativiteit, ondernemerschap, inzet en 
doorzettingsvermogen.  Een  bijzondere  plaats  in  deze  inventarisatie  moet  worden 
ingeruimd  voor  de  interne  ondernemers  die  als  implementatieleden  in  het  groeiteam 
zitten.  Zij  komen  uiteraard  als  eerste  aan  de  beurt  om  straks  de  uitvoering  van  de 
groeistrategie te gaan leiden. 

Deze inventarisatie wordt afgesloten met een kort verslag, waarin een beschrijving van 
de beschikbare tijd van de directie en een lijst van potentiële groeimanagers is opgenomen. 

STAP 6    HET INVENTARISEREN VAN DE GROEIIDEEEN 

Een groeiidee is een combinatie van een aantal beter te benutten 
productiemiddelen in een bepaalde groeiroute. Het is te beschouwen als een 
eerste poging om aan te geven hoe je bepaalde productiemiddelen beter kunt 
benutten. 
De implementatieleden; de interne ondernemers kunnen hierbij een belangrijke 
rol spelen, zij zijn creatief en komen eventueel in aanmerking om in een later 
stadium de groeistrategie uit te voeren. Deze stap zou je uit kunnen voeren zoals 
figuur 5.4 aangeeft. 

Om de creativiteit te bevorderen kun je denken aan: 
Gun mensen de tijd, 
 vermijd kritiek, mensen moeten niet bang zijn af te gaan; scherm ideeën een tijdje af 
van collega's 
 breng wisselwerking  tot  stand  door mensen  bij  elkaar  te  zetten, zet bv. rondom 
ieder implementatielid een klein groepje mensen en laat ze een avondje brainstormen. 

Laat tenslotte de ideeën kort op papier zetten. De beschrijving dient aan te geven wat het 
idee is, welke productiemiddelen beter worden benut, en waarom het volgens de bedenker
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zo'n goed idee is. 
Zie voor een voorbeeld van een autoimporteur met een landelijk netwerk van zelfstandige 
dealers figuur 5.5 

figuur 5.5 Voorbeeld van een eerste idee 

Groeiidee 
Het opzetten van een franchiseketen 

Gebruikte productiemiddelen 
Fysieke hulpmiddelen: 
•    Dealerinformatiesysteem 
•   Trainingscentrum 
•    Magazijnen 
• 
Transportmiddelen 

Kennis en evaring: 
•   Juridische kennis franchiseconstructies 
•  Ervaring met het selecteren van franchisenemers 
•    Ervaring met het managen van een franchiseorganisatie 
Relaties met buitenstaanders 
•    Relatie met vermogenverschaffers 

Motivatie 
Franchising neemt toe omdat het de voordelen van kleine 
zelfstandige ondernemingen combineert met de voordelen 
van grootschalige inkoop en marketing. Bovendien vraagt 
het opzetten van een franchiseketen relatief weinig 
investeringen. Een van onze talenten is franchising; die 
zouden we op deze manier beter kunnen benutten. 

De ideeën worden toegezonden aan alle groeiteamleden voor commentaar. Doel van 
het commentaar is niet om bepaalde groeiideeën te selecteren, maar om met opbouwende 
kritiek te komenZie bijvoorbeeld figuur 5.6 
De commentaren kunnen in een vergadering van het groeiteam besproken worden. 

figuur 5.6 Voorbeeld fan het commentaar daarop 

Commentaar franchiseidee 
Leuk idee, ik denk inderdaad dat franchising een van 
onze belangrijkste talenten is. 
Wat ik mis is concretisering. Op welke markt moeten we 
ons gaan richten? Fastmoving consumentenprodukten 
(hamburgers, levensmiddelen) lijkt me niet zo geschikt. 
Misschien meubels? Of doehetzelfmaterialen? 

De  groeiteamleider  verzamelt  de  ideeën  en  commentaren  en  stuurt  ze  rond.  Op 
basis van de commentaren beschrijven de implementatieleden hun definitieve, herziene 
ideeën. Zie als voorbeeld figuur 5.7 

figuur 5.7 Voorbeeld van een herzien idee 

Groeiidee 
Het opzetten of overnemen van een franchiseketen in de
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doehetzelfmarkt 

Gebruikte 
productiemiddelen Fysieke 
hulpmiddelen: 
•  Dealerinformatiesysteem 
•    Trainingscentrum 
•    Magazijnen 
• 
Transportmiddelen 
Kennis en 
ervaring: 
•    Juridische kennis franchiseconstructies 
•  Ervaring met het selecteren van franchisenemers 
•    Ervaring met het managen van een franchiseorganisatie 
Relaties met buitenstaanders 
•    Relatie met vermogenverschaffers 

Motivatie 
Franchising is een van onze belangrijkste talenten. 
Daarbij geldt als specialiteit duurzame gebruiksgoederen. 
Andere markten waar we onze kennis en onze 
hulpmiddelen goed kunnen benutten zijn huishoudelijke 
apparaten, meubels en doehetzelf. Die laatste is het 
aantrekkelijkst, omdat daar nog veel ruimte is om onze 
ideeën over franchising toe te passen. Onze ervaring is in 
die markt nog relatief uniek. 

De geïnventariseerde groeiideeën vormen samen met de geïnventariseerde randvoorwaarden 
de basis voor de volgende ondernemingsbeslissing . 

Paragraaf 5.6  De selectie van groeiideeën  (ondernemingsbeslissing) 

Om efficiencyredenen wordt de directie in dit stadium reeds gevraagd een selectie  te 
maken. In de volgende fase worden namelijk enkele ideeën uitgewerkt tot complete en 
gedetailleerde voorstellen.  Dit  kost  veel  tijd  en  geld  en  slechts  een  of  twee  van  die 
voorstellen zullen tot groeistrategie worden verheven. 
Het  besluit  om  bepaalde  ideeën  niet  uit  te  werken,  betekent  in  de  praktijk  dat  ze 
waarschijnlijk nooit uitgevoerd gaan worden. Dit besluit heeft dus belangrijke gevolgen 
voor het ondernemingsbeleid. 
Het  lijkt  ons  in  dit  stadium  niet  verstandig  de  raad  van  commissarissen  of  de 
ondernemingsraad bij de besluitvorming te betrekken. De groeiideeën zijn daarvoor nog te 
weinig concreet en er zijn nog teveel onbeantwoorde vragen om een beslissing van deze 
organen te vragen. 

Om deze reden kan dedirectie ook niet uitsluitend op de schriftelijke informatie haar besluit 
baseren.De bedenker zal zijn of haar voorstel moeten toelichten in een gezamenlijke 
vergadering vandirectie en groeiteam. 
In de vergadering wordt ieder idee toegelicht, er wordt over gediscussieerd en er worden 
vragen van de directie beantwoord. De discussie is bedoeld om ervoor te zorgen dat 
ieder een helder beeld heeft van ieder groeiidee en niet om ter plekke keuzes te maken. 

Na de vergadering zal de directie haar keuze moeten maken op basis van de te verwachte 
haalbaarheid en groei. De haalbaarheid wordt bepaald door de mate waarin de groei 
ideeën binnen de randvoorwaarden passen. Een globale indruk hiervan is zeker te geven. 
De  ideeën  die  in  principe  haalbaar  lijken  worden  op  het  tweede  aspect beoordeeld;  de 
verwachte groei.
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Welke  ideeën  leiden  naar  verwachting  tot  de  grootste  toename  van  de 
ondernemingswaarde. Omdat de ideeën nog niet zijn uitgewerkt kan dit laatste nog niet 
geschieden op basis van de nettocontantewaarde methode. De directie zal gebruik moeten 
maken van een aantal criteria die een bepaalde indicatie verschaffen. 
Deze criteria kunnen zijn: 
 raakvlakken, in welke mate sluit het idee aan bij de bestaande activiteiten. Hoe meer 
raakvlakken  hoe minder  nieuwe  productiemiddelen  nodig  zijn,  hoe  groter  de  netto 
contantewaarde 
  concurrentie,  als  de  aanbodzijde  van  de  markt  waarop  de  nieuwe  activiteiten 
uitgevoerd zullen gaan worden een hevige concurrentie te zien geeft, zullen de opbrengsten 
extreem laag zijn en daarmee ook de nettocontantewaarde 
 vraag, hoe groter de vraag op de markt, hoe groter de markt hoe hoger de potentiële 
inkomsten. Bij  een grote marktvraag  is gemakkelijker  een hoge nettocontantewaarde  te 
realiseren. 

Als de groeiideeën geselecteerd zijn dan worden bij voorkeur de mensen die ze hebben 
bedacht aangewezen als groeimanager. 

Vanaf dat moment zijn zij verantwoordelijk voor de uitwerking en de eventuele uitvoering van 
"hun"groeiidee.Het gedetailleerd uitwerken van een groeiidee kost veel tijd en energie. 
Bovendien is het minder effectief om ideeën alleen uit te werken, vanwege het gemis aan een 
klankbord. 
Vandaar dat aan iedere groeimanager een of twee medewerkers, bij voorkeur leden van het 
groeiteam worden toegevoegd. Deze kunnen op voordracht van de groeimanager door de 
directie worden aangewezen. De directie dient tevens te bepalen welke termijn en welk 
budget de groeimanager ter beschikking krijgt. Hiervoor dient de groeimanager een 
voorstel in te dienen waarin in ieder geval staat aangegeven: 
wanneer de werkzaamheden zijn afgerond 
 in welke mate stafdiensten moeten worden ingeschakeld 
 en welke ouofpocket kosten noodzakelijk zijn. 

Paragraaf 5.7  De uitwerking 

In  deze  fase  worden  de  groeiideeën  uitgewerkt  tot  gedetailleerde  en  volledige 
groeivoorstellen. 
De groeivoorstellen dienen alle informatie te bevatten die nodig is om straks uit de 
groeivoorstellen de definitieve groeistrategie te kiezen.Hierbij valt te denken aan informatie 
over: 
de markt 

de aard en omvang van de markt, de segmentatie, de toekomstige ontwikkelingen 
van de markt. 
de omvang en structuur van de concurrentie en de ontwikkelingen daarin 

 de groeiroute 
de gekozen strategie om op de markt succes te boeken ? Gedetailleerd zal de 
groeirichting aangegeven moeten worden; niet door kreten als productontwikkeling 
of  marktontwikkeling  maar  door  precies  de  te  realiseren  waardeketen  te 
omschrijven. 
de groeivorm en de manier waarop de waardeketen tot stand gebracht gaat worden 

 de toename van de ondernemingswaarde 
een gedetailleerde en onderbouwde nettocontantewaardeberekening 

Figuur 5.8 geeft aan hoe een groeivoorstel opgebouwd moet zijn om aan de  eisen van 
directie, raad van commissarissen en ondernemingsraad te voldoen.
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Het opstellen van een groeivoorstel hebben we opgedeeld in vijf stappen. 

STAP 7    HET BESCHRIJVEN VAN DE VRAAG 

Een goed groeivoorstel bevat altijd een nauwkeurige beschrijving van de vraag. Het 
gaat daarbij vooral om de volgende 4 aspecten: 

 de aard van de vraag 
welke behoeftes liggen ten grondslag aan de vraag en hoe 
komen de behoeftes in de vraag tot uitdrukking ? 
Een bepaalde constante behoefte, kan onder invloed van 
bepaalde omgevingsfactoren bijvoorbeeld tot verschillende 
vraag naar een bepaald (soort) product leiden. 
Dus niet alleen de vraag, maar ook de aard van de vraag 
moet worden beschreven. 

 de omvang van de vraag 
hoe groot is de markt en hoe is de concurrentie 

 de segmentatie van de vraag 
Wat zijn de specifieke wensen van de verschillende groepen. 

 de ontwikkelingen in de vraag
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Hoe ziet de markt er bv. over vijf jaar uit ? 

Het  verzamelen  van  deze  informatie  behoeft  niet  al  te  veel  tijd  te  kosten.  Uit 
bestaande onderzoeken van het CBS of andere onderzoeksinstituten, uit artikelen in 
vakbladen en uit gesprekken met mensen van de branchevereniging  is  vaak een 
vrij  duidelijk  beeld  te  destilleren.  Als  je  je  als  onderneming  reeds  op  de  betreffende 
markt beweegt is uiteraard ook binnen de onderneming informatie aanwezig. 
In dit  stadium  is een grootschalig  kwantitatief marktonderzoek, wat teveel van het 
goede. Een dergelijke investering kun je beter uitstellen tot er meer zekerheid is over de 
te volgen groeistrategie. 

STAP 8    HET BESCHRIJVEN VAN DE CONCURRENTIE 

Een goed groeivoorstel bevat een goede omschrijving van de concurrentie. Hierbij 
spelen de volgende aspecten een rol: 

 de omvang van de concurrentie 
Het gaat hier om de kwantitatieve verhouding tussen vraag en aanbod. Is er over 
of ondercapaciteit ? Overcapaciteit verraad zich door dalende prijzen, agressieve 
concurrentie en aanbieders die in financiële problemen verkeren. 

 de structuur van de concurrentie 
de hevigheid van de concurrentie, indicatoren hiervoor zijn: 

relatief gelijkwaardige aanbieders 
langzame of stagnerende marktgroei 
hoge vaste kosten 
kleine productverschillen in de ogen van de afnemers 

 de dreiging van nieuwe toetreders, indicatoren voor een lage toetredingsdrempel zijn: 
weinig schaalvoordelen 
geen gevestigde posities/lage merkentrouw 
lage aanloopkosten 
geenmonopolieposities in de distributieketen 

 de dreiging van substituutproducten 
het  gaat  niet  om  de  zichtbare  vraag,  maar  om  de  behoeftes  die  daaraan  ten 
grondslag liggen. Andere producten die in diezelfde behoefte kunnen voorzien 
vormen een risico voor zowel bestaande aanbieders als nieuwe toetreders. 

 de ontwikkelingen 
het  gaat  zowel  om  de  autonome  ontwikkelingen  (ontwikkelingen  die  zich 
voordoen ook als je niet toetreedt) als om de te verwachte reactie bij toetreding 
van een nieuwe concurrent. Vaak is hierover veel te  leren uit de ervaringen van 
ondernemingen die  in  het verleden met meer  of minder succes  tot de markt zijn 
toegetreden. 

Is in een groeivoorstel sprake van groei door overname, dan is de structuur van het aanbod 
ook van belang voor beantwoording van de vraag of en zo ja, welke ondernemingen in 
aanmerking komen voor overname. 
Ook hier gaat het om een eerste indicatie. Pas als het voorstel tot groeistrategie wordt 
verheven is een uitgebreider onderzoek verantwoord. 

Zie voor nadere informatie over dit onderwerp het werk van Porter 

STAP 9    HET UITWERKEN VAN DE GEKOZEN GROEIRICHTING 

De groeirichting, op welke markt met welk product groei gerealiseerd moet worden,  is al 
eerder omschreven. 
In deze stap gaat het erom deze groeirichting verder uit te werken. 
De groeirichting zullen we hier beschrijven als "een gewenstewaardeketen" 
Groeirichting  is  gedefinieerd  als  de  eindbestemming  van  de  groeiroute.  De
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eindbestemming  is  niets  anders  dan  het  duurzaam  uitvoeren  van  een  bepaald 
voortbrengingsproces op een bepaalde markt. Dus door de vorm van de waardeketen te 
beschrijven kun je exact en volledig aangeven wat de groeirichting is. 

De markt en het product zijn al bij het groeiidee geformuleerd. Voordat de gewenste 
waardeketen gedetailleerd kan worden beschreven is het noodzakelijk te bepalen met welke 
tactiek  je  dat  product  op  die  markt  wilt  afzetten.  Op  welke  manier  wil  je  gaan 
concurreren; hoe onderscheidt je jezelf van andere aanbieders. 

Als leidraad geven we hier drie algemene tactieken die ontleend zijn aan Porter: 
 lage kostentactiek; 

het goedkoper produceren dan de concurrentie 
 differentiatietactiek 

het in de ogen van de klant leveren van een beter product 
 segmentatietactiek 

voor een bepaald segment zorg je voor een optimale prijskwaliteitverhouding. 

Welke tactiek het beste  is hangt af van de concurrentiesituatie, de aard van de beter te 
benutten productiemiddelen en de cultuur van de eigen onderneming. 

Na de bepaling van de tactiek gaan we de waardeketen gedetailleerd beschrijven. Je moet 
daarbij de gekozen tactiek vertalen in concrete activiteiten. Bij iedere activiteit moet je 
je afvragen of deze activiteit optimaal is afgestemd op de gekozen tactiek. Bv. bij een lage 
kostentactiek, draagt de activiteit bij tot een zo goedkoop mogelijk product. 
Het  invullen  van  de  waardeketen  begint  met  het  omschrijven  van  de  productie  en 
marketingketen. Daarna moet voor deze ketens concreet worden aangegeven wat de 
verschillende  directe  en  indirecte activiteiten moeten  zijn. Om de  aansluiting met de 
tactiek te behouden is het verstandig ook aan te geven aan welke eisen de activiteiten 
moeten voldoen. Bv. zo goedkoop mogelijk of zo goed mogelijke service. 
Vervolgens verdelen we de activiteiten in deelactiviteiten. Ook hier is het verstandig ook 
de eisen aan te geven. 

Hiermee is de waardeketen beschreven. Nu de vraag hoe je deze keten tot stand brengt. 

STAP 10   HET KIEZEN EN UITWERKEN VAN EEN GROEIVORM 

De keuzetechniek die hierbij gehanteerd moet worden is uitvoerig besproken in het vorige 
hoofdstuk. Hier zullen we alleen ingaan op de te volgen procedure. 

De groeimanagers of een van zijn medewerkers vertaalt de gewenste waardeketen 
in een lijst van benodigde productiemiddelen. Deze  lijst moet met meerdere mensen 
doorgesproken worden en goed gecontroleerd worden. Het gaat immers om een nieuw 
voortbrengingsproces en de kans is groot dat je een of enkeleproductiemiddelenvergeet. 
Daarna  dient  nagegaan  te  worden  welk  deel  van  deze  middelen  binnen  de  eigen 
onderneming aanwezig zijn. Gezamenlijk wordt vastgesteld welke groeivorm op basis 
van deze informatie in eerste instantie de voorkeur heeft. 
Een van de medewerkers gaat vervolgens na of de groeivorm ookmogelijk is. 
Degene  die  de  mogelijkheden  heeft  onderzocht  presenteert  het  resultaat  aan  de 
groeimanager en zijn medewerkers.  In gezamenlijk  overleg wordt bepaald  of de meest 
gewenste groeivorm in depraktijk ook mogelijk is. 
Is dit het geval, dan is daarmee de groeivorm gekozen. Is dit niet het geval, dan moet 
voor  een  andere  groeivorm  gekeken  worden  of  deze  realiseerbaar  is.  Dit  proces 
herhaalt zich totdat een groeivorm gevonden is die en gewenst en mogelijk is. 

Naast de keuze van de groeivorm dient ook informatie verstrekt te worden over hoeveel tijd 
en  managementcapaciteit  het  kost  om  via  de  gekozen  groeivorm  de  gewenste 
waardeketen tot stand te brengen. Dit duiden we aan als het uitwerken van de groeivorm.
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De uitwerking vindt als volgt plaats: 
 inventariseer alle werkzaamheden die met de gekozen groeivorm samenhangen 

bij groei op eigen kracht zouden dit kunnen zijn: 
het verwerven van nieuweproductiemiddelen het in stelling brengen van 
beter te benutten productiemiddelen 

bij groei door samenwerking of overname zouden dit kunnen zijn: 
opstellen van definitief zoekprofiel 
opstellen voorlopige lijst samenwerkings of overnamepartners 
het voeren van verkennende gesprekken het bepalen 
van een voorlopige keuze het onderhandelen het sluiten 
van een overeenkomst 
het tot stand brengen van de samenwerking of de integratie. 

In  de  praktijk  zul  je  de  werkzaamheden  veel  verder  onderverdelen  dan  in  deze 
voorbeelden. Hoe verder onderverdeelt hoe gemakkelijker het is om de benodigde tijd en 
managementcapaciteit in te schatten 

 bepaal de tijd en de managementcapaciteit die je nodig hebt 
als je nog geen ervaring hebt met een bepaalde groeivorm is het raadzaam om de 
eigen inschattingen te laten toetsen door iemand met ervaring. 

STAP 11  HET BEPALEN VAN DE TE VERWACHTE TOENAME VAN DE 
ONDERNEMINGSWAARDE 

Door deze stap wordt de tot nu toe kwalitatieve informatie vertaald in drie getallen, 
namelijk  de  verwachte  toename  van  de  nettocontantewaarde  in  een  optimistisch, 
neutraal en pessimistisch scenario. 
De  hiervoor  benodigde  techniek  is  uitvoerig  in  het  vorige  hoofdstuk  aan de  orde 
geweest. We volstaan hier daarom met drie procedurele opmerkingen: 

  het is essentieel dat de groeimanager met zijn medewerkers de berekeningen zelf 
uitvoeren 

je moet voorzichtig zijn met cijfers en ervoor zorgen dat er zo min mogelijk ruis zit 
tussen de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. 

  het is belangrijk naast de berekeningen een uitvoerige onderbouwing op te nemen 
in het groeivoorstel 

De beoordeelaars moeten kunnen nagaan waar de cijfers 
vandaan komen en hoe betrouwbaar ze zijn. 

  na de berekening terugkeren naar de onderliggende plannen kan gewenst zijn indien de 
financiële vertaling nieuwe inzichten oplevert 

Zorg er dan wel voor dat er voldoende tijd is om de eventuele veranderingen 
nog  aan  te  brengen. Het  is  wellicht  verstandig  om  ergens  halverwege  het 
opstellen  van  het  groeivoorstel  alvast  een  eerste  berekening  te maken.  Daarmee 
verklein je de kans dat de eindberekening zulke grote verrassingen oplevert. 

Na het bepalen van de netto contante waarde zijn de groeivoorstellen in principe af. Ze 
bevatten  alle  informatie  die  de  directie,  de  raad  van  commissarissen  en  de 
ondernemingsraad nodig zullen hebben om een aantal groeivoorstellen te selecteren en de 
definitieve groeistrategie vast te stellen. 

Paragraaf 5.8  De selectie van groeivoorstellen (ondernemings 
beslissing) 

Deze  keuze  bepaalt  op  welke  wijze  de  onderneming  de  groei  gaat  proberen  te 
realiseren.  De  directie  maakt  de  keuze  en  de  raad  van  commissarissen  en  de 
ondernemingsraad dienen dit besluit actief goed te keuren.
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Het overleg tussen het groeiteam/groeimanagers en de directie kan op dezelfde wijze 
georganiseerd worden als bij de groeiideeën. 
In figuur 5.9 is aangegeven hoe de directie haar besluitvorming zou kunnen 
structureren. 

De besluitvorming kan worden beschouwd als een soort afvalrace. De eerste hindernis is 
nogmaals de toets aan het beschikbare geld en managementcapaciteit. Ten eerste 
omdat  het  vereiste  geld  en  de  vereiste  managementcapaciteit  nu  veel  exacter 
bepaald zijn. Ten tweede komt het vaak voor dat het oorspronkelijke groeiidee zoveel 
wijzigingen  heeft  ondergaan  dat  heel andere  eisen  aan  de  beschikbare middelen  of 
managementcapaciteit gesteld worden. 
De  tweede  hindernis  is  de  eis  dat  het  risico  acceptabel  moet  zijn  voor  de 
onderneming. Als het mogelijk verlies groter is dan je je kunt veroorloven moet je het 
niet doen. Allereerst moet nagegaan worden of ieder voorstel in het pessimistische 
scenario  nog  binnen  de  financiële  randvoorwaarden  past.  Hiervoor  kan  het 
dynamische investeringsmodel gebruikt worden. Daarnaast dient de directie na te 
gaan  in  hoeverre de mogelijke daling van de ondernemingswaarde acceptabel is. De 
grens wordt bepaald door de risicohouding. De derde en laatste hindernis wordt gevormd 
door de eis van een zo groot mogelijke groei. 
Als er meer voorstellen tot deze hindernis komen dan zou de keuze in principe moeten 
vallen op het voorstel dat in het neutrale scenario de hoogste positieve netto contante 
waarde oplevert. 
De overgebleven voorstellen krijgen nog een tweede kans. Zij passeren opnieuw de drie 
hindernissen,  want  door  het  uitvoeren  van  het  eerste  voorstel  nemen  de  beschikbare 
financiële middelen en managementcapaciteit af. In de praktijk zullen er zelden meer 
dan een of twee voorstellen de eindstreep halen; meestal niet vanwege een gebrek aan 
financiële middelen maar omdat de managementcapaciteit beperkt is.
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Na de keuze zal de directie haar besluit ter goedkeuring voorleggen aan de raad van 
commissarissen en de ondernemingsraad. 
OM  dat  te  kunnen  doen  moeten  de  geselecteerde  voorstellen  worden 
samengevoegd tot een document, dat de voorgenomen groeistrategie beschrijft. 
Figuur 5.10 laat zien hoe de inhoudsopgave van een groeistrategiebeschrijving eruit zou 
kunnen zien. 

figuur 5.10 Voorbeeld van groeistrategiebeschrijving 

Inhoudsopgave 

1.  Inleiding 

1.1  Achtergrond 
1.2  Werkwijze 
1.3  Indeling van dit rapport 

2.  Inventarisatie van talenten en randvoorwaarden 

3.  Geselecteerd groeivoorstel 

De directie dient deze strategie te verdedigen ten opzichte van de raad van 
commissarissen en de ondernemingsraad. Als beide organen de strategie positief 
ontvangen is daarmee de groeistrategie definitief. Voordat je met de uitvoering 
kunt beginnen is het van belang de gekozen strategie goed te communiceren. 
Ook de mensen die niet meebeslissen (personeel, afnemers, leveranciers) hebben 
er recht op te weten wat de groeistrategie uiteindelijk is geworden. 

Paragraaf 5.9  De uitvoering (Fase 4) 

Het is niet eenvoudig om een effectieve en goed uitgewerkte groeistrategie te 
formuleren. Het is kennelijk nog veel moeilijker om zo'n strategie uit te voeren. 
Het is schrijnend als een onderneming met een goede strategie, door een slechte 
uitvoering niet het gewenste resultaat behaald. Het gaat vaak mis omdat men 
denkt dat een goede strategie niet SMS dat te voorkomen is het zaak ook in de 
uitvoering mensen duidelijk verantwoordelijkheid te geven, volgens een uitge 
werkt plan te werk te gaan en periodiek te controleren of de uitvoering nog in 
overeenstemming is met het plan. In deze paragraaf wordt aangegeven hoe je 
dat in de praktijk kunt bereiken. 

STAP 12  HET SAMENSTELLEN VAN DE UITVOERINGS 
ORGANISATIE 

De  uitvoeringsorganisatie  kan  gezien  worden  als  een  overgangsvorm  tussen  het 
groeiteam en de uiteindelijke organisatie zoals in het groeivoorstel geschetst. 
Deze overgang moet zoveel mogelijk natuurlijk verlopen. Je kun? de mensen die de 
strategie bedacht hebben niet plotseling terzijde schuiven. Je kunt evenmin in een later 
stadium een definitieve organisatie samenstellen uit uitsluitend mensen die nooit bij de 
opbouwfase betrokken zijn geweest.
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in  onderstaande  figuur  wordt  een  algemene  organisatievorm  voor  de  opbouwfase 
aangegeven. 

De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de direktie. Het  is als directie 
niet verstandig om zelf de leiding ter hand te nemen. Het is niet efficiënt om dit werk 
allemaal zelf te doen. Natuurlijk zijn er momenten in de opbouwfase waar de direktie 
zelf  de  uitvoering  ter  hand  neemt  bijvoorbeeld  bij  de  onderhandelingen  met  een 
overnamekandidaat. 

De groeimanager is de belangrijkste schakel tussen het team dat de groeistrategie 
heeft opgesteld, de organisatie in de opbouwfase en de definitieve organisatie. IN elke fase is 
hij degene die leiding geeft. 
De groeimanager moet ondersteunt worden door een uitvoeringsteam. 
Alhoewel de grote lijnen in de strategie verankerd zijn worden veel dingen pas tijdens de 
uitvoering bedacht en ingevoerd. Die dingen doe je in teamverband beter dan alleen. 
Afhankelijk van de hoeveelheid werk dienen de leden van het uitvoeringsteam geheel of 
gedeeltelijk vrij gesteld te zijn. Voor dit soort pionierswerk is een bureaucratische organisatie 
veel te star. Een vrij informele organisatie met weinig hiërarchiewerkt beter. 
Tot slot zijn er ook een groot aantal adhoc medewerkers. Dit zijn vaak specialisten die je 
voor  bepaalde  werkzaamheden  inschakelt.  Zij  worden  tijdelijk  uitgeleend  door  hun 
directe meerdere en komen tijdelijk onder supervisie van de groeimanager. 

HET OPSTELLEN VAN EEN ACTIEPLAN 

Een goed actieplan is het belangrijkste instrument om de uitvoering te beheersen. 
In een actieplan dienen gedetailleerd de volgende zaken staan aangegeven: 
  omschrijving concreet te verrichten activiteiten 
  wanneer deactiviteit gereed moet zijn 
  wie voor deactiviteit verantwoordelijk is 
  welke mensen en middelen voor de activiteit ingezet mogen 
worden. 

STAP 13
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Zie als voorbeeld figuur 5.12 

figuur   5.12  figuur 5.12 Inhoud van een actieplan 

Actieplan 

Fase  Activiteit  Start 
(week) 

Eind 
(week) 

Verantwoordelijke  Medewerkers  Budget 
(tl x 1000) 

1.
2.

STAP 14  HET CONTROLEREN EN BIJSTUREN VAN DE UITVOERING 

Met het opzetten van een adequate uitvoeringsorganisatie en het opstellen van een 
goed actieplan zijn de voorwaarden voor een succesvolle uitvoering vervuld. 
De laatste stap is het controleren en waar nodig bijsturen van de uitvoering. Dit is eigenlijk 
geen stap maar een continue proces. 

Figuur 5.13 geeft schematisch weer hoe dit proces verloopt. 

Op gezette tijden zal de groeimanager de directie rapporteren over de voortgang. Hij geeft 
daarbij aan welke resultaten er tot dan toe bereikt zijn en in hoeverre datgene wat in 
het actieplan vermeld stond ook daadwerkelijk is gerealiseerd.
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Als de werkelijkheid afwijkt van het actieplan kun je twee dingen doen: 
 de uitvoering bijsturen 
 het actieplan wijzigen 
Is de afwijking gering en kan deze door interne maatregelen worden verholpen dan 
ligt het voor de hand om bij te sturen. Zijn de afwijkingen groot en worden ze vooral 
veroorzaakt door externe  omstandigheden  dan moet  het  actieplan  bijgesteld 
worden.Na bijsturing of bijstelling gaat het uitvoeringsteam verder met de uitvoering 
tot de volgende terugrapportage. 

Paragraaf 5.10  Samenvatting 

Aan het eind van dit hoofdstuk laten we in onderstaande figuur nog eens zien hoe we in 4 
fasen  en  in  totaal  14  stappen  tot  een beheerste  en  zorgvuldige  groei kunnen komen. 
Samen vormen zij een kompleet stappenplan. 

figuur 5.14 

Bron:  Grefte,  Ignas  de  (1989)  Groeimanagement;  Een  praktische  handleiding  voor 
ondernemers met groeiplannen, Veen, Utrecht, ISBN 9020418866
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Bijlage 1 

OVERZICHT VAN PRODUKTIEMIDDELEN
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Bijlage 2 

De bekendste vormen van samenwerking zijn: 

afspraken  om  bepaalde  deelaktiviteiten  op  elkaar  af  te 
stemmen of gezamenlijk aan te pakken. 
o.a. inkoopcombinaties, gezamenlijke PRaktiviteiten. 

samenwerking  bij  de  ontwikkeling  van  halffabrikaten  tussen 
leverancier  en  afnemer.  Vaak  gekoppeld  aan  afspraken  over 
justintime levering. 

samenwerking  waarbij  de  ene  partij  het  recht  krijgt  om 
volgens  een  beschermd  ontwerp  van  de  ander,  te  gaan 
produceren of om exclusief een bepaald product te verhandelen. 

samenwerking tussen  leverancier en detaillist, waarbij  tenminste 
de marketing gezamenlijk wordt uitgevoerd. 
Naast lichte vormen komen ook zware vormen voor,  waarbij 
naast  marketing,  ook  inkoop, productie,  personeelsbeleid  en 
investeringen volgens vastgestelde normen worden uitgevoerd. 

de  gezamenlijke  activiteiten  worden  in  een aparte onderneming 
ondergebracht, waarvan alle samenwerkingspartners 
aandeelhouders zijn. Deze vorm wordt vaak gekozen voor 
grootschalige technologische projekten, die omvangrijke in 
vesteringen vereisen. 

het opgaan van twee ondernemingen in een nieuwe onderneming. 
Het  verschil  tussen  fusie  en  overname  is  dat  bij  fusie  de  twee 
bestaande  bedrijven  verdwijnen  en  een  nieuwe  onderneming 
wordt  opgericht,  terwijl  bij  overname  blijft  een  onderneming 
bestaan en gaat de andere daarin op. 

alliantie 

comakership 

licensing 

franchising 

jointventure 

fusie
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Bijlage 3 

PRAKTIJKVOORBEELD 

BESCHRIJVING WAARDEKETEN 

Voorbeeld betreft: 

Productieketen  van  een  machinefabriek  voor  meet  en  regelsystemen  voor  de 
procesindustrie. 

Stap l   Bepalen van activiteiten 

Aan de hand van een standaardpatroon worden de activiteiten voorlopig in kaart gebracht. 
Vervolgens worden de onderdelen (eindresultaat, directe activiteiten en indirecte 
activiteiten) specifiek uitgewerkt voor dezeproductieketenvan deze machinefabriek.Het 
resultaat is weergegeven in figuur 4.5 

Stap 2   Onderverdeling in homogene deelactiviteiten 

De activiteit "samenbouwen" zullen we hiervoor nader uitwerken. 

In de productieketen worden de mechanische onderdelen gebruiksklaar ingekocht en worden 
uitsluitend de elektronische componenten samengebouwd. 
Het "samenbouwen" kan worden verdeeld in de volgende deelactiviteiten: 
1)   verzamelen en klaarleggen van de benodigde elektronische componenten 
2)   produceren van de printplaten 
3)   monteren van de componenten op de printplaten 

Voor de beantwoording van de controlevragen voor de toetsing van de homogeniteit is 
nadere informatie over de deelactiviteitenvereist. 
Deze nadere informatie wordt hierna gegeven. 
Ongeschoolde werknemers leggen de componenten handmatig klaar. Aan de hand van 
een stuklijst  halen  ze de  spullen op  uit het magazijn en  leggen de componenten  in 
speciale  bakken.  De  printplaten  worden  op  een  speciale  machine  automatisch 
gemaakt, de machine wordt bedient door een speciaal opgeleide operator. 
Het monteren van de  componenten op de printplaten  is handwerk. Het gebeurt met 
behulp van geavanceerde fijnsoldeerapparatuur door zeer ervaren medewerkers. 
Met behulp van deze informatie kunnen de controlevragen beantwoord worden. 
Er  is per deelactiviteit sprake van gelijksoortige fysieke hulpmiddelen en ook van 
gelijksoortige kennis en ervaring. De externe relaties zijn hier niet van toepassing.
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Bijlage 4 

PRAKTIJKVOORBEELD 
LIJST BETER TE BENUTTEN PRODUCTIEMIDDELEN 

Voorbeeld betreft: 

een  transportonderneming  gespecialiseerd  in  wegvervoer  voor  de modebranche.  In 
opdracht van leveranciers wordt kleding bij verschillende detaillisten bezorgd. 

Een van de indirecte activiteiten in de overheadketen is 
"controling en administratie" 
Een homogene deelactiviteit is "facturering aan detaillisten" 
Voor deze deelactiviteit worden de volgende productiemiddelen 
gebruikt: 
Fysieke hulpmiddelen: 

 minicomputer 
 factureringssoftware 
 150 m2 kantoorruimte met inventaris Kennis en 

ervaring: 
 boekhoudkundige kennis 
 specifieke juridische kennis 
 ervaring in omgaan met computer en software 
 kennis van betaalgedrag van verschillende detaillisten 
 exacte informatie over welke kleding waar en wanneer bezorgd is 

Relaties met externe omgeving 
 goede verstandhouding met administraties van de detaillisten 

De lijst van beter te benutten productiemiddelen kan er als volgt uitzien, 

Op basis van deze lijst is bijvoorbeeld succesvolle groei te realiseren door: 
 voor leveranciers van kleding de facturering te gaan verzorgen (naast de reeds bestaande 
bezorging) 
De detaillisten krijgen in dat geval geen twee afzonderlijke facturen meer voor verzending 
en geleverde kleding, maar een integrale factuur.
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Bijlage 5 

PRAKTIJKVOORBEELD BEREKENING NETTOCONTANTEWAARDE 

Voorbeeld betreft: overname bouwbedrijf 

De  beter  te  benutten productiemiddelen bestonden  o.a.  uit kennis en ervaring op gebied 
projecten kostenbeheersing. 

Volgens de  intrinsieke waarde methode kwamen de uitgaven uit op 18 miljoen,  volgens  de 
rendementswaardemethode kwamen de uitgaven op 23 miljoen, de experts schatte de 
werkelijke uitgaven hoger in, omdat nogal wat ondernemingen op zoek zijn naar een over te 
nemen bouwbedrijf. De marktwaarde voor de overname zelf werd geschat op 25 miljoen. 

Bepaling van inkomsten en uitgaven 

De overnamekosten worden geschat op 25 miljoen. 
Naast  de  uitgaven  voor  overname werden  de  operationele  kosten (materialen,  salarissen  en 
onderaannemers) geschat op 39miljoen. 
De omzet werd geschat op 40 miljoen. 
Verwacht wordt dat nadat de kostenbeheersing en de projectbeheersing beter georganiseerd zijn 
de omzet snel zal toenemen. Je kunt goedkoper offreren en wint dus veel vaker een aanbe 
steding. 
De operationele kosten stijgen in dat geval ook, maar door een betere kostenbeheersing 
minder snel dan de omzet. 

Dit resulteert in een stijgend saldo van 2 miljoen in 1991, 5miljoen in 1992 en 7 miljoen in 1993 en 
1994. Voor de jaren na1994 zijn de inkomsten en uitgaven moeilijk in te schatten. Er is vanuit 
gegaan dat alles na 1994 blijft zoals het is. Een en ander is weergegeven in onderstaande tabel. 

figuur 4.13 Voorbeeld van een manier om 
geschatte inkomsten, uitgaven, en de saldi 
ervan in kaart te brengen 

Inkomsten/ uitgaven/ saiditabel 

Groeivoorstel: Overname van een 
bouwbedrijf Scenario        : Neutraal 

Jaar  Inkomste 
n* 
incl. 

Uitgaven* 
incl. 
belasting 

Saldo* 

1'990  40  64  24 

1991  70  68  2 
1992  90  85  5 
1993  100  93  7 
1994 en  100  93  7 
verder 

1 bedragen x fl 1 miljoen 
80 

figuur 4.13
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Bepaling rendementseis 

De rente op het vreemd vermogen komt uit op 9 %. De aandeelhouders verlangen een 
rendement van 15 %. 
Volgens de balans is de verhouding tussen het eigen en het vreemde vermogen 40 : 60. 
De zekerheidsmarge wordt op 4 % gesteld. 
Onderstaand wordt de rendementseis berekend. De rendementseis is 15 %. 

figuur 4.14 

Het contant maken van de saldi uit de verschillende jaren. 

Het geld in de toekomst moet gecorrigeerd worden op basis van de rendementseis, die 
hiervoor is berekend op 15 %. Dit geschied met behulp van onderstaande formule: 

zie figuur 4.15 

figuur 4.1; formule voor het contant maken van 
toekomstige inkomsten en uitgaven 

Geld in de toekomst_____ (1 

+ rendementseis) aantal jaren 
Contante waarde =
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De hierboven berekende saldi worden met behulp van bovenstaande formule gecorrigeerd. 
Op deze wijze ontstaan onderstaande contante waarden. zie figuur 4.16 

Het berekenen van de netto contante waarde 

Bovenstaande  figuur  laat  zien dat  je door het  optellen van de  contante waarde  van de 
jaarsaldi  de  netto  contante  waarde  van  het  scenario  berekend.  De  netto  contante 
waarde voor het overnemen van het bouwbedrijf in dit scenario zou dus uitkomen op 11 
miljoen. Dit betekent, dat door de overname de totale ondernemingswaarde groeit met 11 
miljoen.


