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UTRECHT, 12 MEI. Nederlandse ondernemingen
zijn slecht voorbereid op verslechterende
economische omstandigheden en nemen bij het
tegengaan van de invloeden van de recessie over
het algemeen alleen maatregelen voor de korte
termijn. Dit blijkt uit een studie die onder leiding van
de Twentse hoogleraar besliskunde prof.dr. J.
Telgen is uitgevoerd. De enquete is gedaan onder
een representatieve groep van 105 Nederlandse
bedrijven en uitgevoerd door de
managementadviespraktijk van de
accountantsgroep Coopers & Lybrand.

Van de onderzochte bedrijven zegt 86 procent op
dit moment naar resultaatsverbetering te streven.
Maar van die groep heeft nog niet twee derde een
doel gedefinieerd voor het bereiken van een beter
resultaat. Een minderheid daarvan heeft het doel
van de winstverbetering in cijfers uitgedrukt, en
minder dan een derde heeft daadwerkelijk een
omschreven plan. Tot dusverre behaalde slechts 24
procent van de ondernemingen die streven naar
resultaatsverbetering een bevredigend resultaat uit
dat plan.

Volgens Telgen geeft het onderzoek aan dat
kostenbesparingen doorgaans zonder enig plan
worden doorgevoerd. 'Slechts in zes procent van de
onderzochte gevallen is een fundamentele aanpak
zichtbaar', constateert Telgen. In een vijfde van de
gevallen is geen sprake van een structurele
methode bij het terugdringen van de bedrijfskosten.

Van de bedrijven die aan kostenbesparing werken
hanteert 37 procent de "kaasschaafmethode': iedere
afdeling moet even veel bezuinigen. Ook de 31
procent van de bedrijven die efficiencyverbetering
nastreven doen dat integraal, dus door het hele
bedrijf heen. 'Dat betekent dat goedlopende delen
van het bedrijf even hard worden getroffen als de
afdelingen die onvoldoende resultaat behalen. De
meeste bedrijven slanken nu over hun gehele
lichaam af, terwijl ze misschien alleen een buikje
hebben.'

Blijkens het onderzoek letten bedrijven bij het
tegengaan van de invloeden van de recessie vooral
op de korte termijn. Bij de kostenreducties wordt in
56 procent van de gevallen geen enkele afdeling in
het bedrijf overgeslagen. Niet eenmaal meldde een
onderneming een afdeling met een
lange-termijndoelstelling te ontzien. Onderzoeks- en
ontwikkelingsafdelingen blijven bij voorbeeld
nergens buiten schot. Bezuinigingen treffen in 68
procent van de gevallen het personeel. Ook hier
wordt vrijwel geen onderscheid gemaakt tussen
werknemers in de produktieve sfeer (48 procent van
de bedrijven die besparen op personeelskosten) en
werknemers die gekenschetst kunnen worden als
overhead (56 procent van die bedrijven).

Telgen meent dat het management in veel gevallen
niet voldoende op de hoogte is van de
kostenverhoudingen binnen het eigen bedrijf. 'Er
wordt in het bedrijfsleven niet structureel genoeg
nagedacht over manieren om de recessie tegen te
gaan. Ad hoc-oplossingen voeren nog steeds de
boventoon.'
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