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1.	Inleiding	
 

In dit verkennend onderzoek staan waardestuwers (“value drivers”) centraal. Daaronder wordt in dit 
kader verstaan: factoren die de economische waarde van een onderneming kunnen beïnvloeden en 
die zelf voor beïnvloeding, door ondernemers, vatbaar zijn. 

Alvorens daar dieper op in te gaan is het verstandig eerst stil te staan bij de belangrijke rol die binnen 
de economie door ondernemers wordt gespeeld. Ondernemers zijn mensen die handelen in het licht 
van onzekerheid. Zij zien dingen die anderen niet zien. Dat is de veel besproken visie van 
ondernemers. Vanuit economisch-technisch perspectief bestaat ondernemen uit het op zodanige wijze 
samenbrengen van de productiefactoren natuur, arbeid en kapitaal dat daaruit toegevoegde waarde 
ontstaat. Zodra de door de ondernemer geziene mogelijkheid is benut, wordt op zoek gegaan naar 
nieuwe mogelijkheden1. Zo ontstaat de voor ondernemers kenmerkende rusteloosheid. De bekende 
economist Schumpeter spreekt in dit verband over een continu proces van vernieuwende vernietiging. 

Binnen een vrije ruilverkeershuishouding dienen voortdurend beslissingen te worden genomen. Deze 
kunnen worden verdeeld in beslissingen met en zonder ondernemende inslag. Voorbeelden van het 
laatste zijn: calculeren en maximaliseren. Kennelijk zijn middelen en doelstellingen gegeven en wat 
volgt, komt neer op een puur rekenkundige benadering passend bij een wereld die min of meer in 
evenwicht is. Binnen die wereld doen zich, omdat nu eenmaal sprake is van onzekerheid, regelmatig 
afwijkingen voor. Ondernemers zijn meer dan anderen alert op het ontstaan van afwijkingen. De 
ondernemer ziet een mogelijkheid zijn bestaande positie of situatie te verbeteren en heeft de durf 
daadwerkelijk zijn eigen vermogen in de waagschaal te stellen. Dat ingrijpen is ook voor anderen 
zichtbaar en zo vervullen ondernemers een sleutelrol bij het verspreiden van kennis. Ondernemers 
zijn voor het bestaan van een markteconomie essentieel en zij kunnen ook alleen binnen een 
markteconomie bestaan. In een planeconomie is de ondernemende functie van geen belang en zou 
deze verstorend werken. Zonder ondernemers raakt de economie echter ook de alertheid kwijt die, 
gedreven door de wens waarde toe te voegen, zorgt voor het ontdekken van latente 
consumentenbehoeften. Door de afwezigheid van de ondernemers blijven behoeften onvervuld. 

Indien de ondernemer met succes onder onzekerheid kan opereren ontstaat de mogelijkheid 
economische waarde toe te voegen. Het is belangrijk in te zien dat de wens tot handelen wordt 
ingegeven door de verwachting dat de beoogde handeling zal leiden tot een betere positie of situatie. 
Die verwachte verbetering moet breder worden opgevat dan als puur monetaire verbetering; hoewel 
de financieel-economische theorie anders doet vermoeden. 

Binnen de literatuur wordt algemeen uitgegaan van de veronderstelling dat de economische waarde 
van een onderneming kan worden bepaald door het berekenen van de huidige (contante) waarde van 
alle toekomstige vrije geldstromen. De daarbij te gebruiken disconteringsvoet wordt bepaald door uit 
te gaan van de relevante vermogenskostenvoet. De ondernemer brengt op eigen kosten de 
productiefactoren samen en financiert het voortbrengingsproces. Over het vermogen dat daartoe 
nodig is, zowel eigen als vreemd vermogen, zal een vergoeding moeten worden betaald omdat de 
verschaffers van dat vermogen tijdelijk moeten afzien van eigen aanwending. Bij het vaststellen van 
de hoogte van die vergoeding zal ook rekening worden gehouden met de kans (risico) dat het ter 
beschikking gestelde vermogen niet of slechts gedeeltelijk wordt terugbetaald.  

Indien bovenstaande redenering wordt gevolgd zijn value drivers te beschouwen als factoren die in 
handen van ondernemers de omvang van de economische waarde kunnen beïnvloeden. In beginsel 

                                                            
1 Economische waarde wordt gecreëerd op het moment dat de beslissing wordt genomen. Technisch 
gesproken is dat het waarderingsmoment (T0). Dit creëren is de typische ondernemerstaak, het laten 
materialiseren van de verwachting behoort tot het management. Nieuwe waarde kan alleen ontstaan door het 
nemen van nieuwe beslissingen. 
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zijn slechts een beperkt aantal factoren aanwezig: (1) de omvang van de vrije geldstroom; (2) de 
benodigde tijd en (3) onzekerheid en risico. Deze drie factoren kunnen worden gezien als de 
constituerende elementen van economische waarde. Het is belangrijk op te merken dat voor het 
voortbestaan van de onderneming in ieder geval de factorkosten vergoed moeten worden, inclusief de 
vermogenskosten. Van het toevoegen van economische waarde is dan strikt gesproken geen sprake. 
Alleen indien de resultaten hoger zijn dan de aan de productiefactoren toe te kennen beloningen is 
sprake van waarde toevoeging. Het aantal mogelijke combinaties van productiefactoren en het aantal 
daaraan te koppelen mogelijke uitkomsten is schier oneindig. De praktische consequentie daarvan is 
dat ondernemers op talloos veel manieren het productieproces kunnen inrichten. Onderzoek naar 
value drivers zal dan veelal betekenen dat op basis van casuïstiek uitspraken kunnen worden gedaan.  

 

2.	Casusstudies	
 
Voor dit verkennend onderzoek zijn door waarderingsdeskundigen een vijftal casus beschreven. De 
uitgebreide beschrijvingen van deze casussen zijn in de bijlagen van deze casusstudie opgenomen. 
Bij bestudering daarvan zijn de volgende conclusies te trekken. 
 
Casus: Pizza Italia B.V. 
Creëren van economische waarde vereist ondernemerschap: “De heer Pietersen is een echte 
ondernemer; hij ziet, pakt en creëert kansen.” Dat ondernemers dingen zien die anderen niet zien, 
blijkt uit de zinsnede dat het bedrijf, hoewel gericht op een traditionele markt, onderscheidend moet 
zijn. De traditie zorgt ervoor dat langjarige verwachtingen kunnen worden geformuleerd en het 
onderscheidend vermogen maakt het mogelijk waarde toe te voegen. 
 
Casus: Additieven 
Ook hier blijkt dat ondernemerschap meer is dan het voeren van de directie. “Dit bleek schrijnend toen 
de aandeelhouders terugtreden en een directie hadden aangesteld. Na drie jaar hebben de 
aandeelhouders hard moeten ingrijpen en zelf het roer weer over moeten nemen….” Ook het 
vermogen specifieke wensen te bevredigen (onderscheidend) komt hier naar voren. “…: het mengen 
van ingrediënten om productkenmerken te bereiken die klantspecifiek en uniek zijn. Door de klant 
hierbij te betrekken ontstaan een lock-in van de klant die loyaliteit afdwingt.” Ook het creëren van een 
netwerk aan de inkoopkant duidt op het belang van specifieke banden. Terecht wordt opgemerkt dat 
hierdoor, bij vervreemding, een probleem kan ontstaan. 
 
Casus: Jan Jansen International B.V. 
De persoon van de ondernemer komt ook hier weer sterk naar voren. Vanuit een loondienst-situatie 
gaat de heer Jansen voor zichzelf beginnen. Persoonskenmerken: “… nuchterheid, no-nonsense 
houding, visie, productkennis, flexibiliteit, lange termijn denken, snelle en commerciële besluitvorming, 
betrouwbare (handels)partner en bovenal ook trots op eigen kunnen…” Verder blijkt uit deze casus 
dat productkennis en flexibiliteit van groot belang kunnen zijn. “Hoewel grote trailerbouwers in 2009 
failliet zijn gegaan en Jan Jansen in 2009 een nieuw bedrijfspand heeft laten bouwen heeft dit niet tot 
onoverkomelijke problemen geleid. De strategie werd aangepast en er werd er gezocht naar nieuwe 
afzetmogelijkheden voor nieuwe producten: wielen en banden. Ook logistiek en financiering komen in 
deze casus sterk naar voren als belangrijke factoren voor het succesrijk voortbestaan. 
 
Casus: ABC Componenten B.V. 
Ook deze casus laat duidelijk zien dat ondernemerschap iets anders is dan het leiden van een bedrijf. 
“Deze bedrijfsleider was niet in staat de organisatie adequaat aan te sturen waardoor allerlei 
knelpunten dreigden. De DGA heeft deze zaken recht moeten zetten en het arbeidscontract met de 
bedrijfsleider werd voortijdig beëindigd.” Ook het bestaan van vaste en loyale relaties is van betekenis. 
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Generieke value drivers zijn dan:  
 Tijd: met name hoe lang een competitieve voorsprong behouden kan blijven; 
 De mate waarin de omzet kan groeien; 
 De hoogte van de operationele marge; 
 Het tarief van de vennootschapsbelasting en de wijze waarop de belastbare grondslag kan 

worden vastgesteld; 
 Investeringen in netto-werkkapitaal en vaste activa; 
 De hoogte van de vermogenskostenvoet. 

Uiteraard bestaat de kunst van het ondernemerschap vooral uit het op eigen wijze toepassen van de 
generieke waardestuwers. Onderscheidend vermogen is derhalve voor het creëren van toegevoegde 
waarde van groot belang. Wat voor bepaalde ondernemers een nadeel is (bijvoorbeeld een hoog 
werkkapitaal) is voor een ander juist het onderscheidend vermogen. Loyaliteit van klanten blijkt in de 
beschreven casus ook van groot belang. Daarbij spelen betrokkenheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit 
een belangrijke rol. Deze externe gerichtheid zal alleen goed kunnen functioneren indien de 
organisatie daar intern op is ingesteld. Goed personeelsbeleid speelt een niet te onderschatten rol; 
betrokkenheid, stimulerende werkomgeving en motivatie. 

Vervolgens doet de vraag zich voor of indicatoren benoemd kunnen worden die de impact van de 
waarde stuwers enigszins kunnen kwantificeren. Daarbij komen de volgende elementen naar voren: 
 Wat is de positie van de te onderzoeken onderneming ten opzicht van de concurrenten en hoe 

lang wordt deze positie al ingenomen (relatieve veranderingen gedurende de laatste jaren en de 
verwachte veranderingen); 

 Hogere brutomarge dan de concurrenten; 
 Aantal managementlagen (flexibiliteit; kosten) 
 Groei in afzet/omzet; 
 Welk deel van de klantenkring levert welk deel van de toegevoegde waarde (is een grote klant ook 

een klant die veel waarde genereert?); 
 Verloop in de klantenportefeuille; 
 Personeelsverloop en opbouw van het personeelsbestand; 
 Klanttevredenheid en klachtenprocedures; 
 Medewerkerstevredenheid; 
 Introductie van nieuwe producten/diensten; met welk interval? 
 Leveringsvoorwaarden (vermijden van kwesties) en actueel betalingsgedrag; 
 Zeker kunnen stellen van financiering; aantrekkelijk in het oog van de verschaffer van vreemd 

vermogen; 
 Fiscale structuur op orde. 

Natuurlijk geven deze casussen een beschrijving van hetgeen heeft plaatsgevonden. Het gevaar van 
hindsight bias ligt daarbij altijd op de loer. Voor verder onderzoek zou het interessant zijn vanuit een 
ex ante benadering naar value drivers te kijken. 
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Bijlagen	
 

De in de navolgende casussen beschreven situaties zijn gebaseerd op praktijksituaties maar zijn 
vervolgens geanonimiseerd. Elke gelijkenis qua naam met bestaande situaties berust daardoor op 
louter toeval.  

 

1.	Pizza	Italia	B.V.	
Achtergrond 
Begin 2010 heeft de heer Pietersen via een managementbuy-in het bedrijf Pizza Italia B.V. (hierna te 
noemen: “Pizza”) overgenomen. De heer Pietersen is afgestudeerd bedrijfskundige en heeft 
jarenlange ervaring opgedaan bij een aantal diverse ondernemingen. Deze ondernemingen betroffen 
zowel internationale grootbedrijven met een corporate hiërarchie, als ook start-ups waar met een 
ondernemende basis van nul af aan werd gestart met een nieuwe dienstverlening.  
 
Binnen zijn werkzame carrière in loondienst heeft de heer Pietersen als CEO internationale ervaring 
opgedaan met een focus op commercie en organisatie en een specialisatie in cashflowmanagement. 
De heer Pietersen is een echte ondernemer; hij ziet, pakt en creëert kansen. Zijn drive om van alles 
een succes te maken speelt een belangrijke rol in het managementbuy-in traject.  
 
Zoekcriteria 
Bij aanvang van zijn zoektocht had de heer Pietersen een aantal heldere criteria voor het uiteindelijk 
over te nemen bedrijf. Zo moest het gaat om een traditionele markt waarvan aangenomen mag 
worden dat deze markt zal blijven bestaan (foodmarkt), maar diende het bedrijf zelf wel 
onderscheidend te zijn in diezelfde markt. Tevens moest het bedrijf een transparant business model 
omvatten. Qua kengetallen moest de onderneming winstgevend zijn en minimaal 10 medewerkers in 
dienst hebben. 
 
De uiteindelijke onderneming 
Uiteindelijk vond de heer Pietersen de onderneming Pizza. Kenmerken van Pizza zijn: 
 producent van pizzabodems; 
 doorstart in 2006 als Pizza na de afsplitsing van de destijds verlieslatende moedermaatschappij; 
 flexibele, klantgerichte onderneming die een kwalitatief hoogwaardig product levert; 
 ondanks dat de markt een commodity markt is, beschikt Pizza over een nicheproduct waardoor 

financieel goede resultaten geboekt worden; 
 klanten bevinden zich zowel in het retail- als foodsegment; 
 voor de transactie waren er drie aandeelhouders waarvan er één wilde verkopen. De andere 

aandeelhouders zijn na de transactie bij Pizza gebleven. 
 
Toegevoegde waarde vanuit koper 
De heer Pietersen zag voor enkele fundamentele bedrijfsprocessen een toegevoegde waarde vanuit 
zichzelf. Kort weergegeven waren dit: 
 het opzetten van een vakbekwame marketing & salesafdeling; 
 het professionaliseren en structureren van het productieproces en organisatorische aansturing;  
 het vergroten van ondernemerschap binnen de organisatie, inclusief het oppakken van business 

development.  
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Value drivers volgens koper 
Naast de hierboven omschreven toegevoegde waarde vanuit de heer Pietersen zelf, waren er voor de 
heer Pietersen een aantal andere redenen waarom Pizza goed aansloot bij zijn zoekcriteria:  

 Goedontwikkelde afzetmarkt met groeipotentie 
De afzetmarkt van Pizza is een markt die zich al bewezen heeft en die nog lange tijd zal bestaan. 
Daarbij is er een reële verwachting dat deze markt in de nabije toekomst verder zal groeien. 
Pizza’s werden 50 jaar geleden al gegeten en worden naar verwachting over 50 jaar nog veel 
meer gegeten dan toen en nu. De groei van met name de middenklasse op wereldwijde schaal zal 
deze pizzaconsumptie omhoog stuwen; 

 Het onderscheidend voordeel (competitive advantage) van Pizza 
Pizza beschikt over een unieke bereidingswijze van haar pizzabodems. Producenten die zich 
toeleggen op alleen de pizzabodem en dan ook nog gebruik maken van het de door Pizza 
gehanteerde bereidingswijze zijn zeldzaam. De grote spelers in de markt van Pizza worden alleen 
maar groter en houden zich meer en meer bezig met bodems en topping die in één lijn worden 
geproduceerd. Deze spelers zijn amper geïnteresseerd in alleen de bodem, waar wel een 
groeiende markt voor blijft voor spelers zoals Pizza. 

 Terugverdiencapaciteit 
Uiteindelijk is de ROI onderaan de streep voor de heer Pietersen wel belangrijk. Hoe robuust en 
met welke snelheid is de heer Pietersen in staat om de investeringen terug te verdienen en 
uiteindelijk ten gelde te maken. Een gedegen overname- en financieringsstructuur is hierbij van 
eminent belang. Daarnaast is een bank met gedeelde visie ook een pre om de groeiambities 
kracht bij te zetten.  

 
Wat de heer Pietersen betreft zijn de value drivers nagenoeg gelijk aan die van een grootbedrijf. Het 
doel blijft hetzelfde, alleen de wijze waarop het doel wordt nagestreefd is wezenlijk anders. Volgens de 
heer Pietersen kan een grootbedrijf veel leren van het MKB. 
 

2.	Additieven		
Een handelsonderneming in additieven en halffabricaten voor de cosmetische- en 
voedingsmiddelenindustrie beschikt over een relatief kleine organisatie: wereldwijd zijn ongeveer 
80 mensen in dienst, verspreid over zeven landen. De onderneming heeft een historie die meer dan 
200 jaar terug gaat. De ondernemers hebben de onderneming door middel van een 
managementbuy-out verkregen. 

De ondernemers vormen samen de directie van de handelsonderneming. Daarbij zijn de functies als 
volgt verdeeld:  
 algemeen directeur: een eminence grise en duidelijke primus inter pares met een vriendelijke 

maar autoritaire stijl van leidinggeven; 
 financieel directeur: een gedegen, nauwgezette man die precies weet hoe er geld verdiend werd, 

maar lichtelijk onderdanig; 
 commercieel directeur verantwoordelijk voor de aansturing van de salesorganisatie, flamboyant en 

een beetje opstandig en duidelijk in zijn nadagen. 
 

Alle drie komen zij uit de organisatie van de oorspronkelijke moedermaatschappij.  De algemeen 
directeur heeft duidelijk de meeste ondernemersgenen, maar is nog wel behept met de corporate 
hiërarchie. Hij is ook de starter die de managementbuy-out heeft geïnitieerd en het team om zich heen 
heeft verzameld. 

De onderneming is door externe adviseurs twee keer financieel gewaardeerd. De eerste keer was in 
2006 in het kader van de uitkoop van een van de aandeelhouders. De tweede keer was in 2011 bij de 
voorgenomen volledige verkoop van de onderneming.  
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Belangrijke value drivers bij deze waardering waren: 
 Betrokkenheid van de aandeelhouders in het management. Dit bleek schrijnend toen de 

aandeelhouders terugtraden en een directie hadden aangesteld. Na drie jaar hebben de 
aandeelhouders hard moeten ingrijpen en zelf het roer weer over moeten nemen, omdat de 
onderneming zware verliezen maakte, marktaandeel dreigde kwijt te raken en financieel niet meer 
in control was. 

 Afgeleide value driver is financieel beheer: goed management van KPI’s en begrip van de 
business. 

 Afgeleide value driver is leiderschap. Onduidelijkheid in leiderschap leidde tot anarchie in de 
organisatie en divergentie van individuele belangen 

 Sterk netwerk aan inkoopzijde, gebaseerd op informele contacten en loyaliteit. Dit is een risico bij 
verkoop. 

 Voor een handelsonderneming is de productkennis hoog en wordt er veel waarde toegevoegd 
door een beperkte productieslag: het mengen van ingrediënten om productkenmerken te bereiken 
die klantspecifiek en uniek zijn. Door de klant hierbij te betrekken ontstaan een lock-in van de 
klant die loyaliteit afdwingt. 

 Het werkkapitaalbeslag is een value driver in negatieve zin. Inkoop en verkoop geschiedt 
wereldwijd. Vooral aan inkoopzijde was het werkkapitaalbeslag groot door lange levertijden 
(transport over grote afstanden en vaak over zee), terwijl betaling bij verscheping al een 
liquiditeitsbeslag legde. Dit werkt waarde drukkend, vooral in groeisituaties.  

Bij de eerste waardering scoorde de onderneming matig tot slecht op de meeste value drivers. Dit was 
kort na de overdracht aan het nieuwe management en aan de vooravond van wat later bleek de 
slechtste periode uit de geschiedenis van het bedrijf. De afstand tussen aandeelhouders en 
management werd te groot en de onderneming kon ontsporen.  

Bij de tweede waardering hadden de aandeelhouders twee jaar daarvoor hard ingegrepen en waren 
zelf weer op de bok gaan zitten. Ondanks hun hoge leeftijd (70+) was de impact op de organisatie en 
de winstgevendheid groot. De waarde die zij in korte tijd weer aan de onderneming hebben kunnen 
toevoegen, was indrukwekkend. Dit was zichtbaar in de waardering, maar werd ook onderkend door 
de uiteindelijke koper, die een prijs betaald heeft die boven de waardering lag. 

 

3.	Jan	Jansen	International	B.V.	
Het zij maar gezegd: Ondernemers zijn de kurk waar onze economie op drijft. Overheid, politici 
en MKB-Nederland zijn daarvan overtuigd. Het mkb staat nu op de politieke agenda en het 
imago is de laatste jaren flink opgepoetst: meer respect voor ondernemerschap. Ondernemers 
zijn mensen die risico’s durven te nemen in een omgeving van onzekerheid en beter dan 
anderen in staat zijn te anticiperen op de toekomstige vraag in de markt. En dat voor wat het 
waard is. Daar draait het nu om. Winst en waarde. Winst is geen factorbeloning voor arbeid. Er 
moet meer zijn. We gaan op zoek naar dat meerdere bij Jan Jansen International B.V.  
 
Jan Jansen International B.V. Wat opvalt, is dat de persoonsnaam is opgenomen in de bedrijfsnaam. 
Een voorteken? Jan Jansen International (eenmanszaak) werd in 1985 opgericht door de heer 
Jan Jansen met als voornaamste activiteiten de import, export en (commissie)groothandel in 
automaterialen voor de trailer- en aanhangwagenbouwindustrie. Tot de afnemers worden ook de 
auto-importeurs, automateriaalzaken en de banden(groothandel) gerekend. Het merendeel van de 
producten in het assortiment wordt betrokken van leveranciers die voornamelijk leveren aan bedrijven 
die nieuwe vracht- en personenwagens produceren (de zogenaamde 1e montage). 
Het leveringsprogramma is zeer breed en omvat onder meer verlichting, luchtketels, remleidingen 
en -koppelingen, spatschermen, trailersteunen, en aluminium- en stalen wielen. Kortom: alles wat op 
een trailer benodigd is. Het bedrijf telt thans ca. 20 vaste medewerkers en maakt in piekperiodes 
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veelvuldig gebruik van uitzendkrachten. Jan Jansen is voornamelijk actief in West-Europa. 
De trailermarkt heeft laten zien zeer volatiel te zijn. Zo werden er in Nederland in 2008 nog circa 
15.600 trailers geregistreerd maar in 2009 daalde het aantal registraties met 58% en zijn er in dat jaar 
verschillende trailerbouwers failliet gegaan2. Voor 2012 worden circa 8.300 registraties verwacht3.  
 
Historie 
Jan Jansen heeft in 1985 besloten om voor zich zelf te beginnen. Als ondernemer. Vanuit een 
loondienst situatie. Hij was toen 44jr. Hij wilde starten en vroeg daartoe advies aan bij het Centraal 
Instituut Midden-en kleinbedrijf (CIMK). Na ampele overwegingen is hij toch maar gestart met de huur 
van een loods met daarin 2 bureautjes voor administratie (1 bureau was voor zijn vrouw). Al snel werd 
bekend dat Jan voor zich zelf was begonnen en kreeg hij vanuit een voormalige leverancier het 
verzoek om diens zaken als agent voor de Benelux te gaan behartigen. De basis was daarmee gelegd 
voor verdere uitbouw. 
 
De ondernemer als persoon  
De mate van ondernemerschap is meestal sterk verbonden aan de persoon zelf. Ondernemers zijn 
ondernemers omdat zij bepaalde doelen willen verwezenlijken. Wat Jan Jansen door de moeilijke 
beginfase heen heeft geholpen zijn: zijn creativiteit, toewijding en vooral doorzettingsvermogen. 
De onderneming kende in de beginfase een zeer beperkte omvang en de product- en 
afnemersafhankelijkheid was groot. Gelukkig was een bevriende zakenrelatie bereid om bij te dragen 
in de financiering door middel van een achtergestelde lening. Jan Jansen zelf, de bankier en de 
leveranciers zorgden voor de rest van het benodigde kapitaal. 
Bepaalde persoonskenmerken hebben vanaf de start aan het uiteindelijke ondernemerssucces 
bijgedragen. Als zodanig zijn deze persoonskenmerken te karakteriseren als initiële intrinsieke value 
drivers: nuchterheid, no nonsense houding, visie, productkennis, flexibiliteit , lange termijn denken, 
snelle en commerciële besluitvorming, betrouwbare (handels)partner en boven al ook trots op eigen 
kunnen.  

Groei/ontwikkeling afgelopen 25+ jaar 
Er kunnen volgens het model van Greiner (1998) vijf fasen van groei worden onderscheiden die 
telkens afgewisseld worden door een “crisis event” :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                            
2 O.a. Pacton, Groenewegen, Burg, Bulthuis, Lambaret en Kögel 
3 Trucks en Trailers, Economisch Bureau ING, november 2011  
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Jan Jansen heeft de transitie van fase 1 naar fase 2 succesvol weten door te voeren. Deze fase laat 
zich karakteriseren door directief leiderschap met een functionele organisatiestructuur en er is een 
taakverdeling gerealiseerd. In 2004 werd Jan Jansen verkozen tot ondernemer van het jaar in de 
gemeente waar hij woonde. In 2009 besloot Jan Jansen om in zijn woongemeente een geheel nieuw 
bedrijfs- en kantoorpand te bouwen. In 2011 is Jan Jansen met pensioen gegaan en heeft hij de 
onderneming (inmiddels in de loop der jaren in BV-vorm met (personal) holdings gedreven) aan zijn 
drie kinderen overgedragen. Twee kinderen waren al geruime tijd in de onderneming van vader 
werkzaam.  

De drie kinderen hebben gezamenlijk de transitie naar fase 3 inmiddels gerealiseerd. Zij hebben in de 
organisatie de (overeengekomen) bevoegdheden gedelegeerd en ervoor gezorgd dat de uitvoering 
van taken periodiek op allerlei geformaliseerde overlegniveaus wordt getoetst en doorgenomen. 
 
Hoe heeft Jan Jansen de value drivers vorm weten te geven? 
Het onderzoeksveld naar de factoren die de waarde bepalen (in casu factoren die van invloed zijn op 
de geldstromen) heeft zich beperkt tot fase 2 in het Greiner-model. Deze tweede fase kenmerkt zich 
door directief leiderschap waar de ondernemer nog steeds de baas is. Uit het onderzoek zijn de 
volgende succesfactoren en value drivers naar voren gekomen: 
 

 Concurrentie voordeel / marktaandeel 
Jan Jansen heeft al in een vroegtijdig stadium de productvertegenwoordiging voor de Benelux 
weten te verkrijgen van leveranciers met een sterke merknaam en een sterk marktaandeel. Jan 
Jansen International voorziet inmiddels een groot deel van de trailerbouwers en 
aanhangwagenproducenten van haar producten. De nagestreefde breedte en diepte in het 
productassortiment heeft haar voordeel afgeworpen.  
 

 Klantenkring 
De klantenkring van Jan Jansen International bestaat voornamelijk uit de grote trailerbouwers (1e 
montage) binnen de Benelux. Dit zijn grote internationaal georiënteerde bedrijven. De klant- 
omzetten binnen de klantenkring zijn redelijk gespreid. Hoewel grote trailerbouwers in 2009 failliet 
zijn gegaan èn Jan Jansen in 2009 een nieuw bedrijfspand heeft laten bouwen heeft dit niet tot 
onoverkomelijke problemen geleid. De strategie werd aangepast en er werd er gezocht naar 
nieuwe afzetmogelijkheden voor nieuwe producten: wielen en banden.   
 

 Kennis, technologie en innovatie 
Technologische kennis van het product is een absolute vereiste in de branche. Jan Jansen 
International heeft die benodigde kennis onderkend en er voor gezorgd dat hij die kennis ook in 
eigen huis kreeg (denk ook aan kwaliteitseisen, keuringen, EG-voorschriften ed.) door het in 
loondienst nemen van technici en mee te werken aan innovatieve ideeën. 
 

 Productdifferentiatie en logistiek 
Jan Jansen International is zich goed bewust van haar positie binnen de bedrijfskolom. 
Als voorraadhoudende groothandel zijn snelle en betrouwbare levertijden een must. Uiteraard met 
de kwaliteit van een goed product en goede merknaam. Logistiek vormt een wezenlijke factor in 
dit proces. Distributie vindt plaats vanuit een ultra modern magazijn. Er is heel veel tijd en geld in 
ICT geïnvesteerd om het logistieke proces te optimaliseren. 
 

 Automatisering 
Er is doelbewust veel energie gestoken in ICT. Optimalisatie van het logistieke proces werd al 
genoemd. Door goed gebruik te maken van ICT op het internet worden de afzetmogelijkheden 
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(oneindig) meer uitgebreid. De onderneming heeft een webshop-module gemaakt waarin alle 
automerken en hun productspecificaties voor band-wielcombinaties zijn opgenomen.  
 

 Financiering 
Door winstinhouding en opbouw pensioen in eigen beheer zijn aanzienlijke liquiditeiten 
opgebouwd die telkens weer geherinvesteerd zijn in de eigen onderneming. Afspraken met 
toeleveranciers zijn scherp uitonderhandeld op het onderdeel betalingstermijn versus korting 
wegens contante betaling.  
 

 Flexibiliteit en betrokkenheid 
Vanuit de beginfase is een zeer loyaal en toegewijd personeelsbestand tot stand gekomen. 
Het personeel voelt zich één met de ondernemer en de onderneming. Daarbij komt ook nog dat 
de twee zoons van Jan Jansen al vroegtijdig in de onderneming zijn gaan meedraaien en hun 
vader in alle opzichten steeds gesteund hebben. 

 
Conclusie en samenvatting 
Succesvolle ondernemers in het mkb kunnen wel degelijk (economische) waarde creëren. Zij voegen 
vanuit visie met een bepaalde risico- acceptatie iets toe aan de geldstromen. Door bewust inhoud en 
vorm te geven aan de door hen onderkende value drivers. Jan Jansen was het er niet om begonnen 
om een salaris (factorbeloning voor arbeid) te verdienen maar met visie iets op te bouwen en over te 
dragen aan zijn toekomstige generatie. Vanuit het continuïteitsperspectief heeft hij zich steeds 
gefocust op de lange termijn en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. 
Meerdere succes factoren zijn onbesproken gebleven. Zoals: zat het tij mee? Zaten de concurrenten 
te slapen of waren ze misschien te arrogant? Wat heeft Jan Jansen gedaan om de gunning aan zijn 
kant te krijgen? Dat is niet verder onderzocht maar deze factoren zullen ongetwijfeld op de 
achtergrond een rol hebben gespeeld. 
 

4.	ABC	Componenten	B.V.	
ABC Componenten B.V. (hierna: ABC) is een onderneming die zich bezig houdt met het ontwerpen en 
fabriceren van elektrotechnische componenten die in de besturing van apparaten worden gebruikt. 
Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een brander / warmteregelaar voor een CV ketel. 

De directie wordt gevormd door één persoon, de heer A, die in de tachtiger jaren een 
meerderheidspakket aandelen in de onderneming heeft verworven. Bij de verwerving van zijn 
meerderheidsbelang heeft deze directeur het klantenbestand aanzienlijk uitgebreid. Voorheen was de 
belangrijkste afnemer een producent in de ketelindustrie. 

Het bedrijfsproces is als volgt te kenschetsen: 
 Het bedrijfsproces heeft voornamelijk betrekking op de verwerking van orders van bestaande 

klanten. Dit kunnen producten zijn welke al lange tijd bij ABC in productie zijn en waarvoor 
nieuwe/vervolgorders worden geplaatst. Daarnaast worden er nieuwe producten voor de huidige 
leveranciers ontwikkeld en geproduceerd. 

 Naast het volledige bedrijfsproces van ontwikkeling tot en met productie zijn er ook klanten welke 
zelf ontwikkelen en waarvoor de ABC enkel de producten vervaardigd. 

 Nieuwe producten van huidige afnemers kunnen compleet nieuwe producten betreffen of nieuwe 
modellen van bestaande producten.  

 Alle geproduceerde eindproducten worden getest en doorgemeten op productiefouten voordat 
deze klaargemaakt worden voor distributie naar de klanten. Deze distributie gebeurt via een 
externe logistieke dienstverlener. 

 Voor bestaande producten wordt door de afnemer periodiek een indicatie voor een aantal 
productafnamen gegeven. Dit stelt ABC in staat het productie- en inkoop proces te plannen en 
orderpieken te egaliseren. 
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Productontwikkeling 
 Bij ontwikkeling van nieuwe producten is het belangrijk deze af te stemmen op het 

productieproces om designfouten tot een minimum te beperken en productie efficiënt te houden. 
 Doordat ABC zowel ontwikkelt als produceert is zij in staat de ontwikkeling aan te sluiten op een 

efficiënt productieproces. Er vindt constante feedback tussen afdelingen plaats. 
 Het streven is om voor nieuwe producten zo veel mogelijk gebruik te maken van componenten 

welke reeds in andere producten verwerkt zitten. Hierdoor kan de voorraad beperkt gehouden 
worden. Daarnaast treedt hier een inkoopvoordeel op. 
 

Ontwerp en productie 
 ABC is voornamelijk actief in het totale proces van ontwerpen van producten en produceren van 

het eigen ontwerp.  
 De producten die ABC ontwikkelt en produceert kunnen worden omschreven als 

micro-elektronische toepassingen voor verschillende doeleinden, maar veelal met betrekking tot 
meten en regelen. 

 ABC ontwikkelt enkel op vraag van klanten. Afhankelijk van de klant blijft het productontwerp 
eigendom van ABC. 

 Voor productie maakt ABC gebruik van geautomatiseerde assemblage van de producten. 
Componenten welke niet geautomatiseerd kunnen worden aangebracht op het product, worden 
vervolgens handmatig toegevoegd. 

 Vanaf de ontwikkelfase staat de kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid centraal. ABC heeft 
uitsluitend langlopende relaties met afnemers.  

 ABC is actief in een nichemarkt en pretendeert derhalve niet te concurreren met de “goedkope” 
Aziatische bulkproductie. ABC richt zich op Nederlandse afnemers die geringe orderhoeveelheden 
hebben en een betrouwbare partner zoeken. 

 Doordat er relatief kleinere hoeveelheden worden geproduceerd, is de prijs niet de grootste 
drijfveer van afnemers om bij ABC te bestellen. Het zijn voornamelijk de leveringszekerheid en de 
korte levertijd waarmee ABC zich onderscheidt. 
 

Markt 
 De markt waarin ABC actief is, is een business-to-business markt. De ontwikkelde en 

geproduceerde producten worden voornamelijk gebruikt in industriële toepassingen. 
 Sectoren zijn onder andere de agrarische sector, de machinebouw en de bouwsector. Hierdoor is 

ABC wel gevoelig voor conjuncturele schommelingen. 
 Specifiek voor ABC is dat zij gericht is op relatief kleine hoeveelheden, wat derhalve tot gevolg 

heeft dat geopereerd wordt in een marktniche waarin service, leveringszekerheid en kwaliteit 
belangrijk zijn. 
 

Concurrentie 
 De concurrentie bestaat uit een groot aantal bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling van 

micro-elektronische toepassingen. Het ontwikkelen van toepassingen is, in tegenstelling tot 
produceren, niet kapitaal intensief. 

 In het segment van sub-contracting, waarbij enkel aangeleverde designs worden geproduceerd, is 
er minder concurrentie. Er zijn echter nog genoeg andere partijen in Nederland die op deze markt 
actief zijn en micro-elektronische producten kunnen produceren. 

 Ondernemingen die zowel ontwikkelen als produceren zijn minder talrijk. 
 



14 
 

Bedreigingen nieuwe toetreders 
 De productie van micro-elektronische toepassingen vergen investeringen in machines ter 

automatisering van het productieproces. Dit vereist een bepaalde hoeveelheid kapitaal, wat een 
beperking zal vormen voor nieuwe toetreders. 

 Bij productie in Nederland is arbeid relatief duur ten opzichte van Aziatische concurrenten. Door 
automatisering kan de inzet van arbeid tot een minimum worden beperkt. Deze automatisering is 
derhalve noodzakelijk voor productie in Nederland. 

 
Macht van afnemers 
 Afnemers hebben veel alternatieven om over te stappen. Overstappen zal echter kosten met zich 

brengen. Productdesign is veelal eigendom van het bedrijf dat het product heeft ontwikkeld. 
Daarnaast zorgt een optimaal productieproces voor een lage foutmarge in de productie, iets wat 
pas naar verloop van enige jaren wordt bereikt. In de praktijk blijven de afnemers jaren trouw aan 
een bepaalde leverancier. Hierdoor is het ook lastig om nieuwe klanten te werven. 
 

Macht van leveranciers 
 In Nederland zijn slechts een klein aantal distributeurs actief in de markt voor componenten. Deze 

distributeurs bieden echter wel relatief homogene componenten aan. Derhalve is de invloed van 
leveranciers gering. Overstappen is vrijwel kosteloos waar het gaat om homogene producten bij 
een andere aanbieder. 
 

SWOT analyse

 

 

1. Concurrentie  
Door in te spelen op variërende vraag met korte levertijden (door middel van flexibele productie) 
kan ABC een service leveren welke Aziatische onderneming onmogelijk kunnen leveren. 
Aziatische ondernemingen kunnen enkel goedkoop leveren bij grote bulkproductie en 
verscheping. Hierdoor is de levertijd bij Aziatische productie lang en kunnen enkel grote 
hoeveelheden worden afgenomen. Daarbij dient er voor productie in Azië nog altijd design van het 
product plaats te vinden. Omdat ABC beide doet, is het in staat om het productieproces efficiënt 
vorm te geven. 
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2. Afhankelijkheid directeur  
De huidige organisatie wordt volledig aangestuurd door de directeur A, die na verkoop van zijn 
aandelenpakket zijn werkzaamheden in overleg zal afbouwen. De klantrelaties lopen voornamelijk 
via hem, al is er wel contact tussen klanten en de engineers. De huidige organisatie wordt 
gekenmerkt door laag personeelsverloop. Dit kan niet los worden gezien van de huidige 
organisatiecultuur, waarvoor directeur A momenteel mede bepalend is.  
De huidige organisatie is niet sales-gedreven. Er zijn vrijwel geen acquisitie-activiteiten. Dit is 
eveneens toe te rekenen aan directeur A, die gericht is op onderhouden en uitbouwen van huidige 
relaties. Acquisitieactiviteiten kunnen zorgen voor nieuwe klanten en stijgende omzet. Dit is iets 
wat directeur A niet nastreeft. Hij is niet direct betrokken bij de engineering van nieuwe producten 
en beschikt hierin niet over specifieke onmisbare kennis. 

3. Omzetherstel  
Het herstel van de omzet in de huidige organisatie is mogelijk door verder in te spelen op de 
sterke punten van ABC. Hierin is flexibiliteit en hoge leveringszekerheid erg belangrijk. Deze hangt 
sterk samen met de visie van de directeur. Daarnaast dient hiervoor een hoge voorraad 
aangehouden te worden. Deze hoge voorraad brengt momenteel weinig risico met zich mee door 
de goede relaties met de huidige klanten.  
 
De (genormaliseerde) EBITDA marge (als percentage van de omzet) is teruggelopen de 
afgelopen jaren. Deze daling houdt voornamelijk verband met vaste kosten. De personeelskosten, 
alsmede de overige kosten zijn vrijwel constant gebleven in de jaren 2005 tot 2009 terwijl de 
omzet met ca. 35% gedaald is. Dit impliceert wel dat er binnen de huidige organisatie structuur 
ruimte is voor sterke groei zonder direct toenemende kosten.  

 
De omzet wordt verwacht weer te stijgen richting het historisch behaalde niveau. Derhalve is er 
ook niet gereorganiseerd in de organisatie en is de huidige EBITDA marge relatief laag 
 

Valuedrivers 
De belangrijkste value drivers binnen deze onderneming zijn: 
 Vast en trouw klantenbestand.  

Dit is het gevolg van de leverbetrouwbaarheid van ABC, waarbij de producten  met een geringe 
tolerantie aan een vooraf gedefinieerde kwaliteit voldoen. Voorts is ABC in staat zeer snel in te 
spelen op de flexibele vraag van afnemers. Op jaarbasis worden met de klanten afspraken 
gemaakt over de te verwachten af te nemen volumes die gedurende het jaar geleverd worden. 
Aflevering gebeurt in  kleine, sterk fluctuerende charges. ABC kan aan deze vraag snel voldoen 
door haar hoge voorraadpositie in componenten en gereed product. Een bepaald product wordt 
gedurende een periode van ongeveer 15 jaar aan de klant geleverd. 

 De persoonlijke sterke betrokkenheid van de DGA (directeur A) is hiervoor reeds beschreven. 
Vanwege gezondheidsproblemen heeft de DGA een bedrijfsleider aangesteld teneinde zichzelf te 
ontlasten. Deze bedrijfsleider was niet in staat de organisatie adequaat aan te sturen waardoor 
allerlei knelpunten dreigden. De DGA heeft deze zaken recht moeten zetten en het 
arbeidscontract met de bedrijfsleider werd voortijdig beëindigd. 

 De hoge voorraadpositie legt in economische zin een fors beslag op het werkkapitaal, waarvoor 
financiering vereist is. Het werkkapitaal dat ten opzichte van de branche hoog is, was volledig met 
eigen vermogen gefinancierd. Dat lijkt bedrijfseconomisch niet efficiënt maar deze voorraadpositie 
leidt er wel toe dat de onderneming tijdig kan leveren. Toen de tsunami in Fukushima in Japan 
begin 2011 zich had voorgedaan, ontstond wereldwijd schaarste aan bepaalde 
elektronicacomponenten. ABC had hier geen last van vanwege haar hoge voorraadpositie. 

Aan de andere kant hanteert ABC een strikte betalingstermijn aan haar leveranciers tegen redelijke 
prijzen. Daardoor bestaat een goede relatie met de leveranciers. In tijden dat bepaalde componenten 
bij ABC schaars zijn, valt er het nodige met de leveranciers te regelen. 
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Deze value drivers resulteren in een redelijke stabiele omzet. In 2009 is de omzet vanwege de 
wereldwijde crisis en specifiek de terugval in de bouw teruggevallen. In 2010 was sprake van een 
omzetherstel van ruim 10%, die zich begin 2011 voorzette. De EBITDA marge bij een normaal 
omzetniveau bedraagt circa 25%. Een vergelijkbare beursgenoteerde onderneming heeft een EBITDA 
marge van circa 6%. 

Een overdracht aan een strategische partij behoorde niet tot de voor de hand liggende mogelijkheden 
omdat een strategische partij het bedrijfsfilosofie ernstig zou verstoren door: 
 Just-in-time voorraadpositie; 
 maximaliseren betalingstermijnen leveranciers; 
 minder flexibiliteit in leveringen en beperktere leverbetrouwbaarheid. 
Naar aanleiding van deze analyse was de meest gerede koper een managementbuy-in kandidaat die 
de onderneming ook met sterke betrokkenheid kan voortzetten. 

Omstreeks 2010 zijn de aandelen in ABC Componenten B.V. overgedragen aan ondernemer B, die op 
zoek was naar een nieuwe uitdaging. Aangezien deze ondernemer over eigen financiële middelen 
beschikte, was de overname financiering in deze tijd toch mogelijk. 
 

5.	Draaistra	B.V		
In deze bijdrage wordt een praktijk-casus geschetst van een aannemersbedrijf, werkzaam in het MKB, 
dat substantieel beter presteert dan grotere branchegenoten. Iedere accountant heeft in zijn   
praktijk wel meerdere bedrijven waar dit speelt. De vraagstelling is: welke value drivers veroorzaken 
dat enkele bedrijven eruit springen qua performance.  
Onderstaand wordt één van deze bedrijven eruit gelicht. Na een bedrijfsbeschrijving, typologie en 
beschrijving van de werkzaamheden van de onderneming (1), volgen de beschrijving van de 
transactie (2), de belangrijkste value drivers van de onderneming (3), de wijze van optimalisatie van 
de waarde van de onderneming (4) en de conclusie betreffende de relevante value drivers (5).  
  
1. Algemeen  
Bedrijfsbeschrijving  
Aannemersbedrijf Draaistra B.V. is eind zeventiger jaren opgericht door de heer Draaistra. 
Aanvankelijk verrichtte men werkzaamheden voor het waterleidingbedrijf. Niet veel later zijn de 
werkzaamheden uitgebreid met het aanleggen van gasleidingen. Vanaf 1990 is een samenwerking tot 
stand gebracht met een bedrijf, gespecialiseerd in het leggen van kabels (elektra). Zo ontstond de 
mogelijkheid om de aanleg van kabels en leidingen gecombineerd uit te voeren, het “combiwerk”. 
Deze samenwerking heeft geleid tot een overname van een gedeelte van dit bedrijf.   
 
Toen de heer Draaistra rond de eeuwwisseling overleed, heeft mevrouw Draaistra zijn positie  
binnen het aannemersbedrijf ingevuld. Een vijftal jaren later is een bedrijfspand gekocht en is het 
bedrijf verhuisd naar een andere gemeente. Omstreeks 2010 is het bedrijf opgegaan in een groter 
geheel.  
 
Typologie  
Het betreft een dienstverlenend bedrijf, niet alleen arbeidsintensief, maar ook gebruikmakend van de  
nodige apparatuur, kranen e.d. De omzet bestaat derhalve enerzijds uit de bestede uren maal 
tarieven, anderzijds het dekkingstarief van de gebruikte materialen en machines.  
  
Aangeboden dienstverlening  
Combiwerk  
Draaistra houdt zich voornamelijk bezig met de gecombineerde aanleg en montage van kabels en  
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leidingen. Het betreft de aanleg, reconstructie, sanering en het onderhoud van gas- en 
waterleidingnetten, elektriciteitsnetten en telecommunicatienetten, veelal gecombineerd (het 
“combiwerk”). Het combiwerk is verreweg de belangrijkste activiteit van het bedrijf.  
Momenteel bestaat een belangrijk deel van de omzet uit combiwerk. Het betreft meerjarenopdrachten,  
welke na een aanbestedingsprocedure kunnen worden verlengd.  
 
Solowerk  
Naast het gecombineerd aanleggen en monteren van kabels en leidingen zijn er opdrachten van  
waterleidingbedrijven of elektriciteitsbedrijven zelfstandig, het “solowerk”. Belangrijkste opdrachtgever  
is het provinciale waterleidingbedrijf.  
 
Spiegellassen  
Een beperkt deel van de omzet wordt behaald met spiegellassen in onderaanneming. Vanaf de 
eeuwwisseling houdt het bedrijf zich, na de aanschaf van een uit de USA geïmporteerde machine, 
bezig met deze werkzaamheden. Het spiegellassen van buizen geschiedt met behulp van een 
spiegellasapparaat. De lasvlakken (van buis of koppeling) worden indien nodig vlak geschraapt en 
daarna onder druk tegen de spiegel geplaatst. De lasvlakken worden met gereduceerde druk verhit en 
na het verwijderen van de spiegel onder druk samengevoegd. Twee delen buis kunnen recht op 
elkaar gespiegeld worden, maar ook onder een hoek. Op deze wijze kunnen niet alleen 
segmentbochten gemaakt worden, maar ook vormstukken zoals T-stukken, kruisstukken en andere 
vormstukken op maat. Spiegellassen kan ook op locatie. De spiegellasmachines, waarmee het bedrijf 
de werkzaamheden verricht zijn zeer geavanceerde computergestuurde mobiele spiegellasmachines 
op rupsen voor het lassen op locatie.  
Er kan op hellingen gewerkt worden, de machines zijn voorzien van een ingebouwde generator en de  
machines beschikken over een datalogsysteem, zodat een volledige registratie van de uitgevoerde  
werkzaamheden plaatsvindt.  
 
Losse opdrachten en verhuur   
Een laatste te onderscheiden deel van de omzet bestaat uit losse opdrachten en verhuur. De losse  
opdrachten betreffen staallassen, elektrotechnische werkzaamheden en digitaal inmeten. De verhuur  
betreft de verhuur van de machines van het bedrijf.  
Het bedrijf levert met name diensten aan elektriciteitsbedrijven, gasbedrijven en waterleidingbedrijven  
alsmede aan telecommunicatiebedrijven. Het combiwerk is hierbij het hart van het bedrijf. Voor het  
uitvoeren van de werkzaamheden wordt geregeld een onderaannemer gebruikt.  
 
2. Transactie  
De aandeelhoudster van Draaistra Holding B.V. is benaderd met de vraag of interesse bestaat voor de 
verkoop van de aandelen.   
  
Deze interesse is uitgesproken onder de voorwaarden dat:  
 het een overname betreft van de aandelen Draaistra Holding B.V. en de twee 

dochtermaatschappijen, derhalve tevens inhoudende de overname van het bedrijfspand;  
 de directeur-aandeelhouder, mevrouw Draaistra, uiterlijk nog enige tijd verbonden blijft aan het 

bedrijf. 
Draaistra is een aanhoudend stabiel winstgevend bedrijf met een stijgende omzet.  
 
3. Value drivers    
De onderneming kenmerkt zich in positieve zin op de volgende punten:  
Financieel 
 een (binnen de branche) hoge EBIT, waardoor toegang tot financiering geen beperking inhoudt.  

Hierdoor is een financieel gezonde basis gerealiseerd;   
 een laag werkkapitaal, eveneens van belang voor een gezonde financiële basis;  



18 
 

 een behoudend investeringsbeleid;  
 een strikt kostenbeheersingsbeleid, waardoor (in combinatie met de aandacht voor een toppositie 

op technische gebied) een goede prijs-kwaliteitsverhouding, naamsbekendheid en reputatie 
ontstaat;  

 flexibiliteit in inzet van mensen door relatief veel inhuur in plaats van eigen personeel; Momenteel 
werken er 40 medewerkers bij Draaistra, met inhuur van 15-30 medewerkers;  

 een eenvoudige en overzichtelijke fiscaal-juridische structuur (Holding, onroerend goed B.V., 
werkmaatschappij); ook hierdoor ontstaat overzicht en transparantie, leidend tot efficiency;  

  
Aanwezigheid en tijdsinspanning / tone at the top  
 een directe fulltime aandacht van de eigenaar (directeur/aandeelhouder). Dit heeft effect op de 

cultuur van de organisatie: de cultuur van de organisatie is goed, medewerkers zijn bereid veel 
inzet te geven, hetgeen een groot effect heeft op efficiency en de fouten reduceert;  

  
Vaktechniek  
 een toppositie op technisch gebied;  
  
Focus op een niche markt  
 een focus op een niche markt die gericht is op het leggen van kabels en leidingen in een beperkte 

regio.  
 
 
Ter toelichting op deze kenmerken kan het volgende worden opgemerkt: 
 
Financieel 
Opvallend is de voorraad- en onderhanden werkenpositie. De organisatie heeft er de afgelopen jaren 
aan gewerkt om het administratieve proces te verbeteren, de voorraad beter in kaart te brengen en 
deze efficiënter in te zetten en onderhanden werken sneller te kunnen factureren. Daar is men in 
geslaagd zonder de debiteurentermijn op te laten lopen. Het werkkapitaal dat voorheen boven de 20% 
van de omzet lag, is door de aandacht voor deze post, vooral door optimalisatie van de eigen interne 
organisatie gericht op verbetering van de financiële kracht van de organisatie, afgebouwd naar onder 
de 15%.  
 
Tone at the top en focus 
Eén van de belangrijkste sterke kanten van het aannemersbedrijf betreft de interne organisatie en de 
daarmee verbonden interne controlemaatregelen alsmede de kostenbeheersing. Daarnaast is er een 
zeer lichte top, welke wel altijd aanwezig is en beschikbaar. De directeur-aandeelhoudster leidt zelf 
alle belangrijke trajecten en is door haar aanwezigheid een stimulerende kracht binnen het bedrijf. 
Door een relatief lichte top en sterke interne controle is het bedrijf in staat om zeer efficiënt een hoge 
kwaliteit van dienstverlening te bewerkstelligen. Dit maakt haar positie in de regio uniek en moeilijk te 
beconcurreren, in combinatie met de niche-werkzaamheden en de omvang welke bereikbaar is (het 
bedrijf zal slechts een beperkte groei kennen).  
De omzet vereist voor grotere partijen te veel organisatie, terwijl kleinere partijen niet aan de 
voorwaarden van de openbare aanbesteding kunnen voldoen voor wat betreft omvang en/of kwaliteit. 
De mogelijkheid bestaat dat vergelijkbare partijen uit andere regio’s uitbreiden naar de regio van 
Draaistra. Door haar prijs-/kwaliteitsbeleid te handhaven en de efficiënte interne organisatie te 
handhaven op het peil waarop het nu is, is deze concurrentie het hoofd te bieden, met name ook door 
de motivatie van het personeel.  
  
Vaktechniek / technische koppositie  
Randvoorwaarde is een technische koppositie. Een relevante recente marktontwikkeling betreft het 
aanscherpen van de normen voor bodemverontreiniging alsmede de normen voor bedrijven die kabel- 
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en leidingwerk mogen verrichten in verontreinigde grond. Hiervoor wordt een BRL-certificaat vereist, 
een certificaat dat nog niet door veel aannemers wordt gevoerd, waardoor de marges op dit werk 
(tijdelijk) hoog zijn. Draaistra is door opdrachtgevers verzocht dit certificaat te behalen, aangezien de 
prijsstelling van de grote aannemers die dit certificaat reeds hebben ongepast wordt geacht en 
Draaistra met een iets lagere prijsstelling maar noch altijd grote marges een aanzienlijk deel van de 
lokale markt naar zich toe kan trekken. Dit certificaat is door Draaistra ook behaald. De eisen welke 
gesteld zijn, zijn vrij hoog op het gebied van kennis van veiligheid bij personeel, kennis van 
procedures bij personeel, noodzakelijk aanwezige veiligheidsapparatuur voor bijvoorbeeld 
deconterminatie, alsmede aanpassingen in ISO- en VCA-procedures en vastleggingen.   
Doelstelling van het bedrijf is bij deze technische ontwikkelingen een koppositie te blijven innemen.  
  
Negatieve aspecten  
In negatieve zin kenmerkt de onderneming zich door:  
 een sterke afhankelijkheid van een beperkt aantal opdrachtgevers;  
 een instabiele toekomstige relatie door de verplichtingen van aanbestedingen;  
 afhankelijkheid van een klein management team / de dga.  
 
De omzet van de organisatie bestaat voor een belangrijk deel uit werk voortvloeiende uit 
aanbestedingen. De gunning van werken geschiedt op contractbasis, waarna er na een 
aanbestedingsprocedure contracten worden gesloten voor meerdere jaren voor een bepaalde regio. 
De historische klantenbinding is groot en relaties gaan soms tot 20 jaar terug.  Anderzijds geeft iedere 
aanbestedingsronde een risico dat toch een concurrerend bedrijf wordt gekozen voor de 
werkzaamheden van de komende 2-3 jaar. Deze wijze van opdrachtverkrijging is een risico, dat echter 
wordt gedempt door de lengte van de relatie met bestaande klanten, de wederzijdse afhankelijkheid 
en de aanhoudend goede prijs-kwaliteitsverhoudingen.  
  
Bedrijf na de transactie  
Na de transactie heeft de nieuwe eigenaar de onderneming zijn zelfstandigheid volledig laten  
behouden. De oud-eigenaresse is als directie / bedrijfsleidster aangebleven en daarmee zijn de  
belangrijkste value drivers behouden, te weten de financiële value drivers (een laag werkkapitaal, een  
behoudend investeringsbeleid en een strikt kostenbeheersingsbeleid), de directe fulltime aandacht  
van de eigenaar (directeur/aandeelhouder), de technische koppositie en de focus op de niche markt.  
  
4. Optimalisatie van de waarde van de onderneming  
Om de waarde van het bedrijf te optimaliseren is optimalisatie van de toekomstige te verwachten 
cashflow aan de orde. In deze casus is dat gedaan door de onzekerheid van de cashflow te 
verminderen (stabiele gestaag groeiende omzet, behoud van gelijke marges tijdens de groei, 
behoudend investerings- en groeibeleid) en het kapitaalbeslag binnen de onderneming (kostenbeleid 
en werkkapitaalbeleid).  
 
Tegenvallende omzetten kunnen worden opgevangen door de flexibiliteit van de inzet van mensen en  
derhalve een variabele kostenstructuur te realiseren.  
 
Hoewel een eigen pand een zekere inflexibiliteit betekent en wellicht neigt tot een lagere waarde van  
de onderneming door het relatief lage rendement op het geïnvesteerde vermogen, betekent het wel  
stabiliteit van cashflow en de realisatie van een relatief hoge EBIT gedurende langere termijn.  
 
De onderneming heeft zich gespecialiseerd in een niche, te weten het leggen van kabels en leidingen  
in de eigen regio. Door deze focus kan de onderneming op dit gebied en sterke positie  
verwerven. Regionale bekendheid, kennis van de markt gecombineerd met technische kundigheid  
leidt tot en sterke positie.  
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Handhaving van de huidige efficiënte interne organisatie betekent dat het werkkapitaal beperkt kan  
blijven in omvang.   
 
De marge wordt vooral beïnvloed door het geleidelijk meer inzetten van eigen personeelsleden in  
plaats van inhuur van personeel, waar men de komende jaren aandacht aan wil (blijven) besteden. Als  
dat wordt geëffectueerd met behoud van het huidige omzetniveau zullen de resultaten kunnen  
toenemen.  
    
5. Conclusie  
Door met name:  
 financiële kracht door de interne organisatie er op in te richten middels aandacht voor 

kostenstructuur en werkkapitaalbeheersing;  
 directe betrokkenheid van het management, waarbij aanwezigheid, betrokkenheid en 

beschikbaarheid  (altijd!!) van groot belang zijn;  
 technische toppositie als absolute randvoorwaarde; en  
 focus op een niche,  
is een onderneming gerealiseerd welke qua stabiliteit en winstgevendheid uitstijgt boven andere  
grotere branchegenoten. Genoemde vier value drivers hebben hier en ook bij andere “witte raven”  
binnen het mkb een duidelijke positieve doorslaggevende rol, welke de nadelen van een kleinere  
organisatie meer dan teniet doet. De technische koppositie kan bij sommige bedrijven liggen in de  
techniek of vaktechniek maar kan (waar dat een rol speelt) ook liggen in de hogere servicegraad,  
waardoor de klant een bedrijf als hoogwaardiger in zijn dienstverlening beschouwt. De vier vermelde  
value drivers spelen bij aannemersbedrijf Draaistra B.V. een prominente rol maar ook bij  
andere outperformers in het mkb en zijn te hanteren als sturingsvariabelen om de waarde van een  
bedrijf te optimaliseren. 
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