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Dit rapport is het eindrapport van het afstudeeronderzoek dat ik heb uitgevoerd in het kader 
mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het 
afstudeeronderzoek heeft plaats gevonden bij Coolrec BV Eindhoven van november 2006 tot 
en met juni 2007. 

De opdracht bestond uit het maken van een decision support model waarin stap voor stap is 
aangegeven welke stappen doorlopen dienen te worden om tot een goed overwogen en 
doordachte keuze te komen, voor het waar en met welke strategische optie een markt in het 
buitenland betreden dient te worden. Daarnaast dient een single case study voor het 
betreden van de markt in Frankrijk uitgevoerd te worden. 

lk wil dit voorwoord gebruiken om een aantal mensen te bedanken. Allereerst wil ik mijn 
stagebegeleider van Coolrec BV, Jan Visser, bedanken voor zijn hulp en kritische blik tijdens 
mijn periode bij Coolrec BV. Ook dien ik Nico van Lith niet vergeten te noemen omdat hij ook 
de nodige hulp en advies heeft gegeven tijdens mijn afstudeertraject. Door hun manier van 
werken was er altijd een open sfeer aanwezig en heb ik zeer plezierig met hen kunnen 
samenwerken. 

Ten slotte wil ik mijn universiteitsbegeleiders Ohr. Kastelein (1e begeleider) en Mevr. Cloodt 
(2e begeleider) bedanken voor hun kritische begeleiding en objectieve advies tijdens het 
afstudeertraject. Mede dankzij hun begeleiding hebben zij ervoor gezorgd dat ik op de goede 
weg bleef tijdens mijn afstudeeronderzoek. 

Ten slotte dank ik alle collega's van Coolrec voor hun hulp en de gezellige tijd die ik heb 
gehad bij Coolrec. 

Arno Raaijmakers 

Eindhoven, juni 2007 
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This report is the result of a master thesis project conducted at Coolrec Group BV in 
Eindhoven, the Netherlands. The report shows the developing of a decision support model 
for Coolrec, how to enter a new market in a foreign country within a well considered and 
evaluated manner. Next to it the model is passed through for the market in France. 

Keywords 
Decision support model, market expansion, strategic market management, strategic alliance. 
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Coolrec heeft nu (nog) het contract voor de recycling van het wit- en bruingoed in handen 
van een van de twee stichtingen in Nederland. Dit betekent dat al het te recyclen wit- en 
bruingoed van de aangesloten deelnemers bij deze systemen door Coolrec verwerkt wordt, 
wat dus een toestroom naar Coolrec van wit- en bruingoed garandeert. Door de omvang van 
dit contract bestaat de omzet die Coolrec nu genereert voor meer als 90% uit de inkomsten 
van dit contract. 
Het is duidelijk dat wanneer dit contract verloren gaat er voor Coolrec een probleem ontstaat 
en de continu"lteit van de onderneming in gevaar komt, omdat veruit het grootste deel van de 
omzet verloren gaat. Om minder afhankelijk te zijn van dit ene contract dat Coolrec nu in 
handen heeft, en om een eventueel verlies van het contract in de toekomst op te kunnen 
vangen en dus de continu"lteit van Coolrec te waarborgen, heeft Coolrec de strategische 
keuze gemaakt om beheerst te gaan groeien door middel van het betreden van nieuwe 
markten in het buitenland. 

Probleemsituatie 
De keuze welke Coolrec heeft gemaakt is die van het betreden van bestaande (nieuwe) 
markten in het buitenland met de huidige bestaande verwerkingsactiviteiten . Bij Coolrec is 
niet geheel duidelijk, bij marktexpansie naar het buitenland, hoe tot een goed overwogen en 
doordachte keuze voor een gebied te komen en wanneer vervolgens een gebied bekend is 
welke organisatievorm dan het meest aantrekkelijk is om daar toe te gaan passen. 
Om beheerst te groeien wil Coolrec op korte termijn de markt in Frankrijk gaan betreden en 
daarom wordt dit geval als case study genomen in dit onderzoek. De directie heeft wel 
bepaalde ideeen over de manier waarop de markt in Frankrijk betreden kan worden, maar wil 
graag in kaart hebben welke stappen er genomen dienen te worden om uiteindelijk tot een 
goed doordachte en onderbouwde keuze te kunnen maken. 

Opdrachtformulering 
Maak een decision support model waarin stap voor stap is aangegeven welke informatie 
vergaard dient te worden om zodoende tot een goed overwogen en doordachte keuze te 
komen, voor het waar en met welke strategische optie, een markt in het buitenland betreden 
dient te worden, in acht nemend de huidige verwerkingsactiviteiten. 
Werk daarnaast een case study voor het betreden van de markt in Frankrijk uit. 

Verantwoording onderzoek 
Om tot een goed onderbouwde keuze te komen voor Coolrec over het waar en met welke 
strategische optie te betreden van een nieuwe markt in het buitenland is er in het kader van 
het onderzoek gebruik gemaakt van het Strategic Market Model van Aaker (1992). Deze 
methodologie van Aaker (1992) geeft concepten, methoden en procedures waarmee de 
kwaliteit van de te nemen strategische optie verbeterd wordt. Het model van Aaker is in 
figuur 1 te zien. 

Zoals uit figuur 1 is op te maken dient de externe analyse te bestaan uit een klant-, 
concurrentie-, markt- en omgevingsanalyse en dient er gestart te worden met de 
klantanalyse. Echter is ervoor gekozen om te starten met de omgevingsanalyse en daarna 
de klant-, concurrentie-, en marktanalyse uit te voeren. De reden dater is gestart met het 
maken van een omgevingsanalyse is dat er vanwege de gekozen strategie van Coolrec, het 
beheerst groeien door middel van het betreden van nieuwe markten in het buitenland, 
allereerst een interessant gebied gekozen dient te worden in het desbetreffende land. 
Volgens Abramo (1997) zouden bedrijven grote gebieden, in dit geval Europa, moeten 
bekijken met de daarin bestaande kansen op de markten, in dit geval de keuze van een land, 
en dan pas daarna moeten zoeken naar de zogenaamde 'hotspots' in dat gebied, nu dus een 
bepaald gebied in een land. Na de keuze voor een land worden de strategische opties die er 

viii juni 2007 



Coolrec Group ~~ 
liiP 

Marktexpansie - L.H .E. Raaijmakers Tu I e techn ische universiteil eind hoven 

zijn bekeken en wordt voor het gekozen gebied in het land de optie gekozen die het meest 
geschikt is. 
Nadat de externe analyse is uitgevoerd kunnen kansen worden afgeleid welke Coolrec kan 
benutten en kunnen bedreigingen worden afgeleid waarop Coolrec dient te letten (Johnson 
et al. , 2005). Welke methoden en technieken verder zijn gebruikt binnen de omgevings-, 
klant-, concurrentie en marktanalyse is gegeven in bijlage 3.3. 

External analysis 

• Customer analysis 
• Competitive analysis 
• Market analysis 
• Environmental analysis 

Opportunities, threats, and strategic 
questions 

Self-analysis 

• Performance analysis 
• Determinants of strategic 

options 

Strategic strengths, weaknesses, 
problems, constraints, and questions 

Strategy identification and selection 

Figuur 1 Model van Aaker (1992) 

Als aanvulling op de kansen en bedreigingen welke volgen uit de externe analyse, dient 
strategieontwikkeling ook gebaseerd te zijn op de doelen, sterkten en competenties van een 
onderneming (Aaker, 1992). Om deze reden wordt er een interne analyse uitgevoerd 
waarvan de intentie hetzelfde is als die van de concurrentieanalyse, alleen heeft het een 
grotere focus op de prestatiebeoordeling en is de analyse veel uitgebreider en diepgaander. 
Door het uitvoeren van een interne analyse wordt de huidige situatie in kaart gebracht en 
worden factoren ge"identificeerd welke bruikbaar (kunnen) zijn bij het betreden van een 
externe markt. 
De uitgevoerde interne analyse is een combinatie van de methodologie van Aaker (1992) 
welke een aantal criteria geeft waarop volgens hem een organisatie intern beoordeelt dient 
te worden en de aanpak gehanteerd binnen paragraaf 4.3 Concurrentieana/yse. Er is voor 
een gecombineerde aanpak gekozen omdat het verzamelen van dezelfde data als in de 
paragraaf Concurrentieanalyse een vergelijking tussen Coolrec en een concurrent 
eenvoudiger maakt. Zodoende kan duidelijk worden aangegeven waar de onderlinge 
verschillen zitten, wat invloed kan hebben op de keuze voor een strategische optie. 
Eventuele sterkten kunnen verder uitgebuit worden om een strategisch voordeel te behalen 
ten opzichte van (een) concurrent( en) (Porter, 1991) en zwakten kunnen/dienen te worden 
afgeschermd of te worden versterkt (Johnson et al., 2005) zodat de zwakte(n) de 
concurrent( en) geen kans geeft om op dat punt een strategisch voordeel te behalen. De 
punten die behandeld zijn in de interne analyse zijn: het moederbedrijf, het financiele 
gedeelte, het management en de organisatie, de productie en de strategie. Voor een 
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toelichting van de binnen deze punten gebruikte methoden en technieken, wordt verwezen 
naar bijlage 3.4. 

Uit de externe- en interne analyse kunnen kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten 
afgeleid worden, waarna een strategische beslissing genomen kan worden (Aaker, 1992). 
Het doel is om een strategische optie te kiezen die gebruik maakt van de sterkten van 
Coolrec en de zwakten van de concurrenten, maar welke ook de zwakten van Coolrec 
neutraliseert en de sterkten van de concurrenten uitschakelt (Aaker, 1992). De strategische 
opties beschreven in de literatuur waaruit gekozen kan worden zijn (Johnson et al., 2005): 

• Export; 
Ontwikkelen van strategieen gebaseerd op de bestaande 
ondernemingscapaciteiten (Johnson et al., 2005) 

• Fusie; 
Ontwikkelen van strategieen gebaseerd op het samengaan van twee 
ondernemingen (Johnson et al. , 2005) 

• Acquisitie; 
Ontwikkelen van strategieen gebaseerd op het overnemen van een andere 
organisatie (Johnson et al., 2005) 

• Strategische alliantie; 
Ontwikkelen van strategieen gebaseerd op het delen van bronnen en activiteiten 
door twee of meer organisaties (Johnson et al., 2005) 

• 'Greenfield' investment. 
Het zelf starten van een onderneming vanaf de grond in het buitenland (Johnson 
et al., 2005) 

Na het in kaart brengen van de SWOT wordt een analyse van deze criteria gemaakt en 
afgeleid welke van de genoemde strategische opties het meeste voordeel oplevert. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van de resource-based view. Dat wil zeggen dat ieder bedrijf een 
unieke bundeling van bronnen is, en dat wordt bekeken welke externe omstandigheden een 
bedreiging vormen (Valentin, 2001 ). De keuze voor een strategische optie wordt dus niet 
gemaakt door de criteria in een SWOT-matrix te zetten en daaruit criteria te combineren om 
zodoende tot een strategie te komen. De reden dat geen SWOT-matrix wordt gebruikt is 
omdat de SWOT-matrix een puur beschrijvend model is wat geen expliciete strategische 
aanbevelingen doet (Fleisher, 2002). 

Het uiteindelijk kiezen van een strategische optie vereist systematisch en gestructureerde 
informatieverzameling, de durf om nieuwe strategische directies te kiezen, bestuurlijk inzicht 
en de kunde om strategisch te denken (Aaker, 1992). Aangenomen dat dit alles aanwezig is 
rijst nog steeds de vraag hoe dat het proces van het ontwikkelen, het verfijnen, en het 
veranderen van strategische opties gestart en aangehouden dient te worden. Daarom wordt 
een model gegeven waarin de vragen staan die beantwoord dienen te worden om uiteindelijk 
tot een keuze voor een strategische optie te komen. Het is niet zo dat door invullen van het 
model uiteindelijk vanzelf een strategische optie uit de bus rolt. Het model met de 
bijbehorende vragen dient het management aan te zetten tot denken om zodoende de 
strategische optie te kiezen welke gebruik maakt van de sterkten van Coolrec, de zwakten 
van de concurrenten, maar dat ook de zwakten van Coolrec neutraliseert en de sterkten van 
de concurrenten uitschakelt. De gekozen optie dient ook in te spelen op de klanten en hun 
behoeften, de markt en de marktomgeving (Aaker, 1992). Het is wel belangrijk dat bij het 
doorlopen van het model, en de bijbehorende informatieverzameling alle geledingen van het 
management systeem zijn betrokken om te voorkomen dat de gekozen optie niet gedragen 
wordt door het management. 

De daadwerkelijke implementatie is niet uitgevoerd, dat wil zeggen dat de strategische optie 
welke wordt aangedragen voor de case study in Frankrijk niet wordt uitgewerkt. Er wordt een 

x juni 2007 



Coolrec Group t(--' • 
Marktexpansie - L.H .E. Raaijmakers Tu I e technische universiteit eindhoven 

strategische optie aangedragen en de aanpak aangereikt om tot een succesvolle 
implementatie te komen. 

Conclusies 
Uit het bekijken van het decision support model blijkt dat slechts enkele vragen komend uit 
de externe- en interne factoren echt invloed hebben op het waar en met welke strategische 
optie de markt wordt betreden. 

De vraag voor 'het waar betreden' is: 
• Hoe ziet de bevolkingsdichtheid eruit? 

Deze vraag geeft meteen het potentiele doelgebied of doelgebieden aan waar de focus op 
komt te liggen in een land. Andere factoren welke ook primaire invloed zouden kunnen 
hebben op de keuze voor een gebied zijn niet duidelijk te noemen. 
De reden dat alleen deze ene vraag invloed heeft op de potentiele doelgebieden binnen een 
land is dat Coolrec de norm hanteert dat in een straal van 200 km 5 - 15 miljoen mensen 
dienen te wonen om een fabriek te starten (mede door de 'transportbeperking' van de koel
en vriesapparatuur). Met het hanteren van deze norm wordt al gauw bij de dichtstbevolkte 
steden in een land uitgekomen. Wonen in een gebied (veel) minder mensen dan is het 
economisch gezien minder interessant om daar te starten. Ook het feit dat de duur van de 
contracten (van de collectieve systemen waarbij de meeste producenten en importeurs van 
WEEE-apparatuur zijn aangesloten) nu ongeveer 3 jaar is, en de verwachting is dat deze in 
de toekomst steeds korter worden, heeft indirecte invloed. Doordat de betrekkelijk korte 
contractperiode maakt iedere partij na een x aantal jaar weer kans op het contract, Coolrec 
dus ook. Dit geldt dus ook voor de dichtstbevolkte gebieden waardoor deze weer het meest 
interessant zijn . 

De vragen voor 'met welke strategische optie' zijn : 
• Hoe worden de contracten verdeeld door de systemen, aan nationale partijen of aan 

de partij met de beste aanbieding? 
• Hoe lang duurt een contractperiode? 

Het antwoord op de vraag hoe dat de contractverdeling door de systemen eruit ziet kan al 
direct richting een strategische optie wijzen. Als blijkt dat de contracten door de systemen 
alleen aan nationale partijen worden gegeven is de enige optie voor Coolrec, om ergens te 
starten, een samenwerking aangaan met een nationale (lokale) partij . Doet Coolrec dit niet 
dan is geen lokale legitimiteit verworven (Daems & Douma, 1989) en maakt Coolrec (vrijwel) 
geen kans op een contract. 
Blijkt er een vrijemarkteconomie te zijn dan kan Coolrec kiezen uit een drietal strategische 
opties bij het betreden van de markt: een greenfield investment, een acquisitie of een 
strategische alliantie. De afweging die dan door Coolrec gemaakt dient te worden is die van 
controle versus flexibiliteit. Wanneer gekeken wordt naar de mogelijkheden van Coolrec om 
een uniek concept te kunnen leveren op het gebied van WEEE-recycling dan zeggen 
Brouthers & Brouthers (2000) en Gilroy & Lukas (2003) dat Coolrec een greenfield 
investment moet doen en van scratch af aan een fabriek neer moet zetten om optimaal 
gebruik te maken van de eigen mogelijkheden. Maar het plaatsen van een complete fabriek 
vergt een behoorlijke financiele investering, zoals te zien is in paragraaf 4.4.2. De duur van 
een contractperiode weegt daarom ook weer indirect mee op de keuze voor een optie. Met in 
het achterhoofd de wetenschap dat de kans bestaat dat een contract (van de collectieve 
systemen) na betrekkelijk korte termijn verloren kan gaan, dient Coolrec, mede door de 
aanwezige concurrentie, de afweging te maken of het alleen een dergelijke financiele 
investering wil doen die hoort bij het plaatsen van een fabriek. 
Gebleken is dat het hebben van 'contacten' in de systemen (positieve) be"invloeding kan 
betekenen bij het toekennen van contracten. Deze contacten kunnen niet door middel van 
een greenfield investment verkregen worden, alleen maar door een strategische alliantie of 
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een acquisitie (dan moeten wel de juiste mensen binnen gehouden worden). Dus in 
tegenstelling tot wat Brouthers & Brouthers (2000) en Gilroy & Lukas (2003) zeggen komt dit 
dus beter overeen met de gedachten van Duysters et al. (2005), die stellen dat een 
samenwerking en acquisitie een toevoeging geeft van relatie's. Maar om als nieuw startende 
onderneming te slagen is het ook belangrijk om ender meer een netwerk van klanten te 
hebben. Is deze niet aanwezig zal een startende partij een dermate uniek concept moeten 
leveren of dermate interessant moeten zijn voor klanten dat deze naar de nieuwe partij 
overstappen. Een strategische alliantie of een acquisitie bieden ender andere de 
mogelijkheid om meteen een netwerk van klanten te vergaren. 

Uit het voorgaande mag worden geconcludeerd dat het niet interessant is om helemaal zelf 
te gaan starten van scratch af aan, maar dat voor Coolrec het aangaan van een alliantie of 
een acquisitie meer interessant is. Er wordt een netwerk van klanten verkregen, 
vergunningen zijn reeds aanwezig of worden makkelijker verkregen, etc. Maar dan is het nog 
maar de vraag of het interessant is voor Coolrec om direct een andere partij te acquireren. 
Eerst een samenwerking, met de juiste partner, lijkt interessanter te zijn omdat een acquisitie 
meer kosten met zich meebrengt dan een alliantie. Later zou dan de partner eventueel nog 
overgenomen kunnen worden. Duysters et al. (2005) geven namelijk ook aan dat het 
voordeel van allianties is dat allianties de mogelijkheid bieden om meer van een toekomstige 
acquisitiekandidaat te weten te komen en om de informatieasymmetrie te verkleinen. Door 
eerst samen te werken komen eventuele onoverkomelijke punten naar voren en bestaat de 
mogelijkheid om een samenwerking te beeindigen. Bij een acquisitie is deze mogelijkheid 
niet aanwezig . 

Bij beide strategische opties is het belangrijk dat een geschikte partner wordt uitgekozen. 
Gebeurt dit niet dan kan een samenwerking wel eens tot (onoverkomelijke) grote problemen 
leiden. Daarom is het aangereikte raamwerk om een strategische alliantie te ontwerpen, te 
structureren en te managen belangrijk om te doorlopen zodat geen essentiele stappen 
worden gemist. Door het doorlopen van het raamwerk bij het aangaan van strategische 
allianties ontwikkelt Coolrec ook intern alliantievaardigheden. Duysters en De Man (2002) 
geven aan dat door het toenemende gebruik van allianties dit betekent dat organisaties een 
zogenaamde alliantievaardigheid moeten ontwikkelen. Het opbouwen van 
alliantievaardigheden resulteert immers in een toename van het slagingspercentage van de 
allianties van de organisatie. 

Aanbevelingen 
De opdracht was om een decision support model te maken en daarnaast een case study uit 
te voeren. Het decision support model is zeals gezegd opgesteld aan de hand van het 
doorlopen van de case study. De aanbeveling voor de case study is dat Coolrec in Frankrijk, 
gezien de omstandigheden die aanwezig zijn in Frankrijk, in de gebieden rondom Parijs en 
Marseille met een strategische alliantie de markt betreedt. Er dient een strategische alliantie 
gekozen te worden enerzijds omdat het een vereiste is om een Franse onderneming te zijn, 
maar anderzijds geeft een strategische alliantie Coolrec de mogelijkheid om snel aan ender 
andere contacten en vergunningen te komen en om de benodigde 'lijnen' in de systemen te 
krijgen. Daarnaast geeft een strategische alliantie de mogelijkheid om eerst meer te weten te 
komen van een potentiele acquisitiekandidaat. 
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Coolrec heeft de focus de komende tijd gericht op een aantal strategische keuzes. Een van 
die strategische keuzes is om beheerst te groeien. De reden dat er de keuze is gemaakt om 
te groeien is om de continu"iteit van de onderneming te waarborgen en zodoende minder 
afhankelijk te zijn van, zoals nu de situatie is, enkele klanten. Er is gekozen om deze groei 
beheerst te realiseren zodat Coolrec de controle over de onderneming behoudt en zichzelf 
niet voorbij rent in de intentie om te groeien. 
Coolrec wil beheerst groeien door het betreden van nieuwe markten in het buitenland . Het 
betreden van nieuwe markten in het buitenland kan met verschillende strategische opties 
worden gerealiseerd. Op dit moment heeft Coolrec plannen om de markt in Frankrijk te 
betreden. Daarom is besloten om met de hulp van een afstudeerder Technische 
Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven een onderzoek te verrichten naar 
de verschillende strategische opties welke gebruikt kunnen worden bij het betreden van een 
nieuwe markt in het buitenland. Coolrec heeft al eerdere uitbreidingen naar het buitenland 
gedaan, maar duidelijk in kaart welke keuzes daarbij destijds gemaakt zijn is niet aanwezig. 
En ook is niet in kaart welke andere opties er zijn en wanneer deze het meest aantrekkelijk 
zijn . Daarom wordt gevraagd om een decision support model te maken waarin is 
aangegeven hoe, met de huidige bestaande verwerkingsactiviteiten in acht nemend, tot een 
goed overwogen en doordachte keuze gekomen kan worden over het in welk gebied de 
markt betreden dient te worden en met welke organisatievorm dat dan het best gedaan kan 
worden. De keuze voor een organisatievorm wordt gemaakt door de gevonden informatie 
welke naar voren is gekomen na het beantwoorden van de vragen in het decision support 
model. 
Dit decision support model wordt in kaart gebracht door het uitvoeren van een exploratief 
onderzoek (Yin, 2003). De vragen die uiteindelijk in het decision support model komen te 
staan worden, en waarop antwoord gegeven dient te worden om een keuze te kunnen 
maken, zijn vergaard door het uitvoeren van een single case study bij Coolrec. Deze single 
case study houdt in dat voor Frankrijk een situatie wordt uitgewerkt. Wanneer er in de 
toekomst een nieuwe markt in een ander land betreden wil worden, kan men deze case 
study als leidraad gebruiken. 

Bij dit project wordt gebruik gemaakt van reeds bekende theoretische inzichten uit de 
wetenschap en deze inzichten worden gebruikt om voor Coolrec de diverse stappen voor het 
decision support model in kaart te brengen wat uiteindelijk de keuze geeft uit een aantal 
strategische opties, met de daarbijbehorende kenmerken. 
Er is sprake van een bedrijfskundig verbeterproject (Van Aken et al. , 2001 ), Coolrec wil 
immers een decision support model hebben zodat nu en in de toekomst goed onderbouwde 
beslissingen genomen kunnen worden wanneer nieuwe markten in het buitenland betreden 
worden, met prestatieverbetering als gevolg . Een keuze voor een gebied wat achteraf een 
slechte keuze blijkt omdat er niet voldoende over is nagedacht of omdat er een verkeerde 
strategische keuze is gemaakt heeft financiele gevolgen. Door een decision support model te 
creeren wordt Coolrec gedwongen om na te denken over de keuzes en zodoende wordt 
verondersteld dat de uiteindelijk te nemen beslissing geheel goed is doordacht. 
De gevolgde structuur van het onderzoek is ingegeven met de regulatieve cyclus van Van 
Strien weergegeven in figuur 1.1 (Van Aken et al., 2001 ). 
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Figuur 1.1 De regulatieve eye/us van Van Strien (Van Aken et al., 2001) 

Voor de invulling van de regulatieve cyclus wordt gebruik gemaakt van de standaard 
onderzoeksfasen van een onderzoeksproces (Van Der Zwaan, 1995). 
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Figuur 1.2 Onderzoeksproees (Van Der Zwaan, 1995) 

Het verslag is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 is een uitgebreide bedrijfsbeschrijving 
gegeven van Coolrec. In dit hoofdstuk komen onder andere een beschrijving van de 
industrie, een beschrijving van de verwerkingsmogelijkheden en bedrijfsprocessen en de 
locaties van Coolrec naar voren. Hoofdstuk 2 wordt de vraagstelling vanuit Coolrec toegelicht 
en wordt de uitwerking van de probleemstelling gegeven. Op basis van de resultaten van 
hoofdstuk 2 wordt in hoofdstuk 3 de verdere aanpak van het onderzoek geformuleerd. De 
onderzoeksvragen worden opgesteld en hoe antwoord te krijgen op deze vragen wordt in dit 
hoofdstuk 3 toegelicht. Ook het onderzoeksmodel wordt in dit hoofdstuk beschreven. In 
hoofdstuk 4 worden de resultaten van de externe analyse beschreven, bestaande uit de 
omgevings-, klant-, concurrentie- en de marktanalyse. Hoofdstuk 5 geeft de resultaten van 
de interne analyse. Uit de externe- en interne analyse volgen sterkten, zwakten, kansen en 
bedreigingen en aan de hand daarvan wordt in hoofdstuk 6 een strategische optie gekozen 
voor de case study. De aanpak van de gekozen optie wordt in hoofdstuk 8 gegeven. In 
hoofdstuk 7 wordt een decision support model gegeven welke de af- en overwegingen geeft 
om tot een keuze te komen voor een strategische optie bij het betreden van nieuwe markten 
in het buitenland. Hoofdstuk 9 geeft conclusies en aanbevelingen betreffende het onderzoek. 
Daarna volgt nog een korte nabeschouwing. 
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Hoofdstuk 1 Bedrijfs besch rijving 

1.1 Beschrijving industrie 
In de Europese Unie is elektrisch en elektronisch afval de snelst groeiende afvalstroom, met 
een groeipercentage van 3-5% per jaar, wat drie maal meer is dan de gemiddelde afvalgroei. 
Ongeveer 90% van het elektrische en elektronische afval wordt nog steeds gestort, 
verbrandt of hersteld zonder enige vorm van voorbehandeling . Dit zorgt ervoor dat 
substanties die de apparatuur bevat, zeals zware metalen, hun weg banen in de aarde, het 
water en de lucht waar ze schade kunnen aanrichten aan de gezondheid en natuur. 
Ter bescherming van natuurlijke hulpbronnen, het milieu en de gezondheid heeft de 
Europese Unie op 27 januari 2003 de WEEE1-richtlijn opgesteld. Deze EU-richtlijn is van 
toepassing op afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de inhoud van de 
richtlijn is: 
• De richtlijn betreft de eisen voor inzameling en verwerking van elektronische en 

elektrische apparatuur aan het einde van de levensduur van het product; 
• lnwerkingtreding: vanaf 13 augustus 2005; 
• De elektrische en elektronische apparatuur die moet worden ingezameld dient vanaf 13 

augustus 2005 op een juiste wijze te kunnen worden ge"identificeerd; 
• De WEEE-markering is vastgelegd in EN 50419 en het symbool van een doorkruiste 

verrijdbare afvalcontainer is een van de correcte methoden; 
• ledere producent in elk van de EU-lidstaten is verplicht een 'terugname van 

marktaanbod' te organiseren of zich in te schrijven bij een inzamelingsplan. 

ledere producent dient informatie te verstrekken over hergebruik en verwerking, en wel 
binnen het jaar nadat nieuwe elektronische en elektrische apparatuur op de markt is 
gebracht, zodat de hergebruikcentra, verwerkings- en recyclinginrichtingen aan de richtlijnen 
kunnen voldoen. 

Naleving van de WEEE-wetgeving is verplicht voor alle producenten die elektronische en 
elektrische apparatuur vervaardigen, importeren, exporteren en distribueren naar de EU. 

De lijst van producten die tot de elektrische en elektronische apparatuur worden gerekend 
zijn: 
• Grote huishoudelijke apparaten (koelkast, wasmachine, magnetron) 
• Kleine huishoudelijke apparaten (stofzuiger, strijkijzer, haardroger) 
• IT & telecommunicatieapparatuur (mainframe, personal computer) 
• Consumentenapparatuur (radiotoestel, televisietoestel, videoapparatuur, 

geluidsapparatuur) 
• Verlichtingsapparatuur (Tl-buizen, ontladingslampen) 
• Elektrisch gereedschap (boormachine, draaibank, schuurmachine, grasmaaier) 
• Speelgoed (trein/autoracebaan, computerspelletjes) 
• Medische hulpmiddelen (radiotherapeutische apparatuur, elektrocardiologische 

apparatuur) 
• Meet- en controle-instrumenten (weeg- en meetapparaat, thermostaten) 
• Uitgifte automaten (blikjes- en snoepautomaten) 

Zeals gezegd is iedere producent in elk van de EU-lidstaten zelf verplicht een 'terugname 
van marktaanbod' te organiseren . Dit kunnen zij op een tweetal manieren doen. Middels een 
collectief systeem, in de vorm van een stichting , of het individueel arrangeren. Dit individueel 
arrangeren kan ook op een tweetal manieren, of ze regelen zelf met een aantal producenten 
een inzamelingsplan, de B2C-markt, of ze maken alleen afspraken met een 
verwerkingsbedrijf, de B2B-markt. Een stichting in de vorm van een collectief systeem is niet 

1 WEEE =Waste Electrical and Electronic Equipment 
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alleen een uitvoeringsorganisatie die toeziet op het goede verloop van de inzameling en 
milieuvriendelijke recycling maar is ook beheerder van de financiele middelen ter bekostiging 
van het systeem. Die middelen worden verkregen uit de zogeheten verwijderingsbijdragen 
die bij verkoop op nieuwe apparaten worden geheven. De stichting organiseert zoals gezegd 
de inzameling en milieuvriendelijke verwerking en dit wordt georganiseerd door het verdelen 
van logistieke- en recyclingcontracten. Deze contracten worden verdeeld nadat er een tender 
is geweest waarop 'iedereen' zich kan inschrijven. Nadat de inschrijvingsdatum is verstreken 
wordt door de stichting centraal beslist hoe dat de verdeling van de contracten wordt, waarbij 
de logistieke contracten en de verwerkingscontracten separaat worden verdeeld. 

1.2 Coolrec B.V. 

1.2.1 Geschiedenis 
Coolrec is in 1991 opgericht als joint venture met PNEM. PNEM is in de loop der jaren 
onderdeel geworden van Essent. Essent had een groot belang in de Van Gansewinkel 
Groep BV (vanaf nu VG genoemd) en visa versa. Na uitwisselen van activiteiten en aandelen 
werd Coolrec BV in 1999 100% dochter van VG. 

De Coolrec Groep (www.coolrec.nl) is gespecialiseerd 
in de verwerking en recycling van koel- en 
vriesapparatuur, beeldbuishoudende apparatuur, 
kleine huishoudelijke apparaten en ICT-apparatuur. 
Met vijf vestigingen in de Benelux, een in Frankrijk en 
een in Groot-Brittannie, behoort Coolrec tot de grote 
verwerkers van elektrische en elektronische 
apparaten in West-Europa. 

1.2.2 Verwerkingsmogelijkheden 
Coolrec is in staat om negen van de tien genoemde categorieen producten uit de lijst van 
elektronische en elektrische apparatuur te verwerken. Alleen de categorie 
ver/ichtingsapparatuur verwerkt Coolrec niet. 
Coolrec hanteert een indeling in vier categorieen van de overige negen productcategorieen 
die in de lijst staan: 

Categorie 1: Koel- en vriesapparatuur 
Categorie 2: Beeldbuishoudende apparatuur 
Categorie 3: Overig wit- en bruingoed (OWEB) en IT 
Categorie 4: Groot witgoed 

1.2.3 Bedrijfsprocessen 
Met de moderne verwerkingstechnieken voorkomt Coolrec dat er schadelijke stoffen in het 
milieu terechtkomen. Coolrec zorgt ervoor dat alle CFK's uit koelkasten (zowel uit de 
koelvloeistoffen als uit de geschuimde isolatielaag) verwijderd en teruggewonnen worden, 
waarna ze bij chemiebedrijven verder worden bewerkt. Ook alle andere schadelijke 
bestanddelen zoals bijvoorbeeld batterijen, olie, asbest (houdende componenten), maar ook 
inkt- en tonercartridges worden uit de afgedankte apparaten verwijderd. 

Na de manuele verwijdering van schadelijke stoffen vindt het mechanische 
verwerkingsproces plaats. Dit proces is erop gericht zoveel mogelijk waardevolle materialen 
terug te winnen zoals ijzer, non-ferro's en onder andere plastics. 
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Dankzij de nieuwste technieken is Coolrec in staat om ruimschoots aan de 
recyclingpercentages, zoals die worden gesteld in de WEEE wetgeving te voldoen: het 
recyclingresultaat van zowel koel- en vriesapparatuur, als ook van televisies en monitoren 
bedraagt meer dan 90%, terwijl het recyclingpercentage van bruin- en grijsgoed op ongeveer 
80% ligt. Een beschrijving van de diverse verwerkingsprocessen is gegeven in bijlage 1.1. 

1.3 Locaties Coolrec 
Coolrec Group BV heeft vijf vestigingen in de Benelux, een in Frankrijk en een in Groot
Brittannie. De locaties liggen op de volgende plaatsen, met onder de plaats aangegeven wat 
er op de desbetreffende locatie wordt verwerkt: 

• Eindhoven; 
- Verwerking koel- en vriesapparatuur. 
- IT-reuse 

• Dordrecht; 
- Verwerking koel- en vriesapparatuur. 
- Verwerking beeldbuishoudende apparaten. 

• Waalwijk; 
- Recycling van verschillende stromen verontreinigende kunststof. 

• Lesquin (Frankrijk); 
- Verwerking koel- en vriesapparatuur. 
- Verwerking beeldbuishoudende apparaten. 

• Luik (Belgie ); 
- Verwerking koel- en vriesapparatuur. 
- Verwerking elektrische en elektronische apparatuur. 

• Tisselt (Belgie); 
- Verwerking koel- en vriesapparatuur. 
- Verwerking beeldbuishoudende apparaten. 
- Verwerking elektrische en elektronische apparatuur. 

• Basildon (Verenigd Koninkrijk). 
- Verwerking koel- en vriesapparatuur. 

1.4 Deelnemerschap EARN 
Met locaties in de Benelux, Frankrijk en Groot-Brittannie heeft Coolrec reeds een behoorlijke 
Europese dekking. Om echter aan de wensen van multinationale producenten tegemoet te 
komen, is een krachtig samenwerkingsverband aangegaan met vier andere vooraanstaande 
recyclingbedrijven in Europa. 
Deze samenwerking is geformaliseerd in een bedrijf genaamd EARN; European Advanced 
Recycling Network (www.earn-service.com). EARN heeft zijn administratieve hoofdzetel in 
Wenen. 

Met de deelname in EARN is Coolrec in staat om een full servicecontract aan te bieden voor 
klanten die in meerdere (Europese) landen werken. Van inzameling (logistiek en transport) 
tot en met de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Het doel is 
om de klanten te helpen met het implementeren van de WEEE wetgeving op een zo 
economische efficiente manier. Ook is EARN in staat om met behulp van een uitgebreid 
managementsysteem klanten op ontdoenerniveau, dan wel centraal vanuit Goslar te 
informeren 

De aandeelhouders, met ieder 20% aandelen, zijn alien gecertificeerde bedrijven: 
• Coolrec Group 
• Stena (Zweden) 
• lndumetal (Spanje) 
• Electrorecycling (Duitsland) 
• Ecotronics (Oostenrijk) 
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Hoofdstuk 2 De afstudeeropdracht 

Tu I e lechnische universilei l eindhoven 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de inhoud van het afstudeerrapport. Allereerst 
wordt de probleemsituatie geschetst en hoe daaruit, na analyse van de problemen 
uiteindelijk een opdracht kan worden geformuleerd. Ten slotte wordt ook nog het doel van 
het onderzoek behandeld . 

2.1 Probleemsituatie 
Coolrec heeft nu (nog) het contract voor de recycling van het wit- en bruingoed in handen 
van een van de twee stichtingen in Nederland. Dit betekent dat al het te recyclen wit- en 
bruingoed van de aangesloten deelnemers bij deze stichting door Coolrec verwerkt worden, 
wat dus een toestroom naar Coolrec van wit- en bruingoed garandeert. Door de omvang van 
dit contract bestaat de omzet die Coolrec nu genereert voor meer als 90% uit de inkomsten 
van dit contract. 
Het is duidelijk dat wanneer dit contract verloren gaat er voor Coolrec een probleem ontstaat 
en de continu"iteit van de onderneming in gevaar komt, omdat veruit het grootste deel van de 
omzet verloren gaat. Om minder afhankelijk te zijn van dit ene contract dat Coolrec nu in 
handen heeft, en om een eventueel verlies van het contract in de toekomst op te kunnen 
vangen en dus de continu"iteit van Coolrec te waarborgen, heeft Coolrec de strategische 
keuze gemaakt om beheerst te gaan groeien. Ook wil Coolrec de huidige marktpositie 
versterken. 

Figuur 2.3 Strategy development directions (Johnson et al. , 2005) 

De keuze welke Coolrec heeft gemaakt, en welke ook in figuur 2.3 te zien is, is die van het 
betreden van bestaande (nieuwe) markten in het buitenland met de huidige bestaande 
verwerkingsactiviteiten . Bij Coolrec is niet geheel duidelijk, bij marktexpansie naar het 
buitenland, hoe tot een goed overwogen en doordachte keuze voor een gebied te komen en 
wanneer vervolgens een gebied bekend is welke organisatievorm dan het meest 
aantrekkelijk is om daar toe te gaan passen. 
Om beheerst te groeien wil Coolrec op korte termijn de markt in Frankrijk gaan betreden en 
daarom wordt dit geval als case study genomen in dit onderzoek. De directie heeft wel 
bepaalde ideeen over de manier waarop de markt in Frankrijk betreden kan warden, maar wil 
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graag in kaart hebben welke stappen er genomen dienen te worden om uiteindelijk tot een 
goed doordachte en onderbouwde keuze te kunnen maken. 

2.2 lnitiele opdrachtformulering 
Zoals beschreven in paragraaf 2.1 heeft de directie bepaalde ideeen over de manier waarop 
de markt in Frankrijk betreden kan worden. Volgens de directie kan dit op een drietal 
manieren gerealiseerd worden: 

1. Het aangaan van een alliantie met Envie, een lokale partner in Frankrijk. Envie 
heeft 44 vestigingen verdeeld over Frankrijk en deze vestigingen zouden dan 
het wit- en bruingoed in kunnen zamelen. Vervolgens zou dan vanuit deze 
vestigingen de apparatuur naar de fabrieken van Coolrec vervoerd kunnen 
worden om verwerkt te worden; 

2. Het inzamelen van het wit- en bruingoed per departement en van daaruit 
bijvoorbeeld per koerier naar de fabrieken van Coolrec vervoeren; 

3. Het benaderen van lokale recyclingbedrijven en proberen een samenwerking 
te arrangeren tussen Coolrec en hen. Het wit- en bruingoed wordt dan bij de 
klant opgehaald en naar de plaatselijke recyclingbedrijven vervoerd en daar 
vervolgens verwerkt zover het kan. Als een recycler een bepaalde recycling 
niet kan volbrengen zou het naar de fabrieken van Coolrec vervoerd worden . 
Een alliantie met plaatselijke logistieke dealers zou dan voor het transport 
moeten zorgen. 

Op basis van de ideeen van de directie beschreven in paragraaf 2.1 is de volgende initiele 
opdrachtformulering gekozen: 

2.3 Probleemdefinitie 
Aan de hand van deze opdrachtformulering zijn diverse orienterende gesprekken geweest 
met personen die informatie konden verschaffen omtrent deze opdrachtformulering. Deze 
gesprekken zijn er ook geweest om inzicht te verkrijgen in de gang van zaken van de 
organisatie, de opvattingen van de personen ten aanzien van de opdracht, de bedrijfscultuur, 
de bereidheid om mee te werken, de mate waarin intern al aan het vraagstuk is gewerkt en 
tenslotte ook om draagvlak te creeren. De volgende personen zijn ge"interviewd: 

• De directie van Coolrec (sales en operations); 
• Het projectteam Beleid; 
• De salesmanager( s ); 
• Hoofd Productie Nederland; 
• Hoofd Productie Dordrecht; 
• Hoofd Productie Eindhoven; 
• Nadine Roijakkers (eerste begeleider TU/e tot en met 01 -03-07). 

Op basis van deze verschillende orienterende gesprekken en ook door middel van het 
gebruiken van alle beschikbare informatie is getracht een zo volledig mogelijk beeld van de 
opdracht te krijgen en om te zien met welke verschillende perspectieven de betrokkenen 
tegen het probleem aankijken. 

Zoals eerder gezegd wil Coolrec op korte termijn de markt in Frankrijk betreden en wil 
Coolrec dat doen met een van de genoemde opties in paragraaf 2.2. Na de diverse 
gesprekken met de betrokkenen kwamen een drietal problemen naar voren: 
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• Op dit moment is Frankrijk de doelmarkt om te betreden maar in de toekomst zijn 
andere (Europese) WEEE-markten kandidaat om te worden betreden en daarvoor 
gelden de opties welke gegeven zijn in paragraaf 2.2 niet; 

• Andere strategische opties om een (nieuwe) markt te betreden zijn niet serieus 
overwogen omdat er onvoldoende kennis aanwezig is wanneer deze aantrekkelijk 
zijn en de keuze gemaakt dient te worden voor die strategische optie; 

• Er is niet duidelijk in kaart welke karakteristieken de keuze voor een gebied in een 
land bepalen. 

2.4 Probleemanalyse 
Omdat de opdracht een opdracht betreft met een smalle onderzoeksfocus is uit de initiele 
opdrachtformulering al een betrekkelijk concreet probleem naar voren gekomen. Het is 
daarom mogelijk om een analyse vanuit het probleem te doen (Van Aken et al., 2001 ). Bij de 
analyse vanuit een bepaald probleem moet worden uitgezocht of het betreffende probleem 
het werkelijke probleem is of dat er toch iets anders speelt. De drie problemen welke naar 
voren zijn gekomen duiden erop dat Coolrec op zoek is naar tools om de karakteristieken 
duidel ijk te hebben welke de keuze voor een gebied bepalen, wanneer de markt in een 
nieuw land wordt betreden, uit welke strategische opties Coolrec kan kiezen bij het betreden 
van de markt en wanneer voor een strategische optie wordt gekozen. 

2.5 Definitieve opdrachtformulering 
Wat zowel uit de vraagstelling van Coolrec als uit de probleemanalyse naar voren komt is dat 
er op dit moment geen duidelijk beeld is van met welke strategische optie er een markt in het 
buitenland betreden kan worden, wanneer voor een bepaalde strategische keuze wordt 
gekozen en hoe de keuze voor een gebied gemaakt dient te worden. Dit probleem zal dan 
ook verder centraal staan in het onderzoek. Op basis van de probleemdefinitie is de 
volgende definitieve opdrachtformulering geformuleerd: 

2.6 Doel van het onderzoek 
Coolrec wil uitbreiden naar markten in het buitenland om minder afhankelijk te zijn van 
enkele klanten en ook om de huidige marktpositie te versterken. Hoe Coolrec tot zaken in het 
buitenland moet komen en hoe dat Coolrec dat het beste kan aanpakken is niet in kaart. 
Het doel van het onderzoek is dat er na afloop van het onderzoek een decision support 
model toegespitst naar de eisen van Coolrec ligt. Dit kan door de directie van Coolrec 
gebruikt worden om te onderzoeken waar en met welke strategische optie een nieuwe markt 
betreden dient te worden bij een marktexpansie. 
In het decision support model is aangegeven welke informatie vergaard dient te worden om 
tot een goed overwogen en doordachte keuze te komen voor het waar en met welke 
strategische optie een markt in het buitenland betreden dient te worden. 
Daarnaast wordt gevraagd om voor de geplande uitbreiding naar Frankrijk het decision 
support model te doorlopen en een advies te geven voor deze situatie. 
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In dit hoofdstuk wordt, nu de opdracht duidelijk is, de aanpak van het onderzoek gegeven. 
Dit wordt gedaan door de onderzoeksvragen te geven en het onderzoeksmodel dat is 
gebruikt tijdens het onderzoek te presenteren. Ook worden de gebruikte technieken en 
methoden binnen het onderzoeksmodel in dit hoofdstuk gepresenteerd. 

3.1 Onderzoeksvragen 
Nu de opdracht bekend is dient de opdrachtformulering te worden vertaald naar 
onderzoeksvragen (Andrews, 2003). Het antwoord op de onderzoeksvragen is in de 
komende hoofdstukken te vinden. De onderzoeksvragen zijn: 

3.2 Van onderzoeksvragen naar onderzoeksmodel 
Van Aken et al. (2001) zeggen dat een van de kwaliteitseisen voor een bedrijfskundig 
verbeterproject inhoudt dat gebruik wordt maakt van wetenschappelijke kennis. Volgens Van 
Aken et al. (2001) dient bij het opsporen van literatuur wel kritisch te worden gezocht. 

Om managers te helpen met het identificeren, selecteren en implementeren van strategieen 
zijn diverse modellen ontwikkeld. De bedoeling van die modellen is om 
beslissingsbevoegden concepten, methoden en procedures aan te reiken waarmee zij de 
kwaliteit van hun strategische keuzes verbeteren. Om tot een goed onderbouwde keuze te 
komen voor Coolrec over het waar en met welke strategische optie te betreden van een 
nieuwe markt in het buitenland is er in het kader van het onderzoek gebruik gemaakt van het 
Strategic Market Model van Aaker (1992). Deze methodologie van Aaker (1992) geeft zoals 
gezegd concepten, methoden en procedures waarmee de kwaliteit van de te nemen 
strategische optie verbeterd wordt. Het model van Aaker is in figuur 3.1 te zien. Het 
uitgebreide model is gegeven in bijlage 3.1 . 

Aaker (1988) geeft een aantal mogelijkheden om het investeringsniveau te bepalen: 
• lnvesteren om te groeien; 
• lnvesteren om uitsluitend de bestaande positie te behouden; 
• "Milking": minimaliseren van de investeringen; 
• Liquidatie, c.q . terugtrekking uit de markt. 

Omdat zoals al eerder is vermeld de strategie van Coolrec is om beheerst te groeien is de 
theorie van Aaker (1992), welke deze optie aandraagt binnen de investeringsstrategie, 
geschikt om toe te passen. Zeker omdat Aaker (1992) aangeeft dat het noodzakelijk is om 
een investeringsbeslissing te maken over welke markt wordt betreden. Aaker (1992) wordt 
dus als methodiek gebruikt om het totale onderzoek te omlijsten en na de vergaring en 
analyse van de verschillende gevraagde data in de methodiek kan er een keuze worden 
gemaakt uit de verschillende strategische opties. Andere theorieen, zoals Porter ( 1991 ), 
Daems & Douma (1989) en Leeflang (1987), zijn ook bekeken. In bijlage 3.2 is verklaard 
waarom deze theorieen zijn afgevallen. 
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External analysis 

• Customer analysis 
• Competitive analysis 
• Market analysis 
• Environmental analysis 

Opportunities, threats, and strategic 
questions 

Self-analysis 

• Performance analysis 
• Determinants of strategic 

options 

Strategic strengths, weaknesses, 
problems, constraints, and questions 

Strategy identification and selection 

Figuur 3.1 Model van Aaker (1992) 

3.3 Gebruikte technieken en methoden 
In een organisatie is het belangrijk dat aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan een 
product wordt voldaan. Zo is het ook met bedrijfskundige verbeterprojecten (Van Aken et al., 
2001 ). Om deze reden wordt de controleerbaarheid, de betrouwbaarheid en de validiteit van 
het onderzoek in kaart gebracht. In deze paragraaf wordt nader toegelicht welke technieken 
en methoden zijn toegepast binnen het model van Aaker (1992) om tot een beantwoording te 
komen van de onderzoeksvragen. 

3.3.1 Externe analyse 
Zoals uit bovenstaande figuur 3.1 is op te maken dient de externe analyse te bestaan uit een 
klant-, concurrentie-, markt- en omgevingsanalyse en dient gestart te worden met de 
klantanalyse. Echter is ervoor gekozen om te starten met de omgevingsanalyse en daarna 
de klant-, concurrentie-, en marktanalyse uit te voeren . De reden dat is gestart met het 
maken van een omgevingsanalyse is dat vanwege de gekozen strategie van Coolrec, het 
beheerst groeien door middel van het betreden van nieuwe markten in het buitenland, 
allereerst een interessant gebied gekozen dient te worden in het desbetreffende land. 
Volgens Abramo (1997) zouden bedrijven grote gebieden, in dit geval Europa, moeten 
bekijken met de daarin bestaande kansen op de markten, in dit geval de keuze van een land, 
en dan pas daarna moeten zoeken naar de zogenaamde 'hotspots' in dat gebied, nu dus een 
bepaald gebied in een land. Na de keuze voor een land worden de strategische opties die er 
zijn bekeken en wordt voor het gekozen gebied in het land de optie gekozen die het meest 
geschikt is. 
Nadat de externe analyse is uitgevoerd kunnen kansen worden afgeleid welke Coolrec kan 
benutten en kunnen bedreigingen worden afgeleid waarop Coolrec dient te letten (Johnson 
et al., 2005). Welke technieken en methoden verder zijn gebruikt in de omgevings-, klant-, 
concurrentie en marktanalyse is gegeven in bijlage 3.3. 
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3.3.2 lnterne analyse 
Als aanvulling op de kansen en bedreigingen welke volgen uit de externe analyse, dient 
strategieontwikkeling ook gebaseerd te zijn op de doelen, sterkten en competenties van een 
onderneming (Aaker, 1992). Om deze reden wordt een interne analyse uitgevoerd waarvan 
de intentie hetzelfde is als die van de concurrentieanalyse, alleen heeft het een grotere focus 
op de prestatiebeoordeling en is de analyse veel uitgebreider en diepgaander. De interne 
analyse kan uitgebreider en diepgaander worden uitgevoerd dan een concurrentieanalyse 
omdat immers veel meer informatie beschikbaar is (Aaker, 1992). Elke onderneming dient 
zijn eigen sterkten en zwakten periodiek te meten om aantrekkelijke kansen te zien en om te 
bekijken of de capaciteiten aanwezig zijn om op deze kansen in te springen (Kotler, 2001 ). 
Door het uitvoeren van een interne analyse wordt de huidige situatie in kaart gebracht en 
worden factoren ge'ldentificeerd welke bruikbaar (kunnen) zijn bij het betreden van een 
externe markt. 
De uitgevoerde interne analyse is een combinatie van de methodologie van Aaker (1992) 
welke een aantal criteria geeft waarop volgens hem een organisatie intern beoordeelt dient 
te worden en de aanpak gehanteerd binnen paragraaf 4.3 Concurrentieanalyse. Er is voor 
een gecombineerde aanpak gekozen omdat het verzamelen van dezelfde data als in de 
paragraaf Concurrentieanalyse een vergelijking tussen Coolrec en een concurrent 
eenvoudiger maakt. Zodoende kan duidelijk worden aangegeven waar de onderlinge 
verschillen zitten, wat invloed kan hebben op de keuze voor een strategische optie. 
Eventuele sterkten kunnen verder uitgebuit worden om een strategisch voordeel te behalen 
ten opzichte van (een) concurrent( en) (Porter, 1991) en zwakten kunnen/dienen te worden 
afgeschermd of te worden versterkt (Johnson et al., 2005) zodat de zwakte(n) de 
concurrent( en) geen kans geeft om op dat punt een strategisch voordeel te behalen. De 
punten die behandeld zijn in de interne analyse zijn: het moederbedrijf, het financiele 
gedeelte, het management en de organisatie, de productie en de strategie. Voor een 
toelichting van de binnen deze punten gebruikte technieken en methoden, wordt verwezen 
naar bijlage 3.4. 

3.3.3 Strategische identificatie 
Uit de externe- en interne analyse kunnen kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten 
afgeleid worden, waarna een strategische beslissing genomen kan worden (Aaker, 1992). 
Het doel is om een strategische optie te kiezen die gebruik maakt van de sterkten van 
Coolrec en de zwakten van de concurrenten, maar welke ook de zwakten van Coolrec 
neutraliseert en de sterkten van de concurrenten uitschakelt (Aaker, 1992). De strategische 
opties beschreven in de literatuur waaruit gekozen kan worden zijn (Johnson et al., 2005): 

• Export; 
Ontwikkelen van strategieen gebaseerd op de bestaande 
ondernemingscapaciteiten (Johnson et al., 2005) 

• Fusie; 
Ontwikkelen van strategieen gebaseerd op het samengaan van twee 
ondernemingen (Johnson et al., 2005) 

• Acquisitie; 
Ontwikkelen van strategieen gebaseerd op het overnemen van een andere 
organisatie (Johnson et al., 2005) 

• Strategische alliantie; 
Ontwikkelen van strategieen gebaseerd op het delen van bronnen en activiteiten 
door twee of meer organisaties (Johnson et al., 2005) 

• 'Greenfield' investment. 
Het zelf starten van een onderneming vanaf de grond in het buitenland (Johnson 
et al., 2005) 

Na het in kaart brengen van de SWOT wordt een analyse van deze criteria gemaakt en 
afgeleid welke van de genoemde strategische opties het meeste voordeel oplevert. Daarbij 
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wordt gebruik gemaakt van de resource-based view. Dat wil zeggen dat ieder bedrijf een 
unieke bundeling van bronnen is, en dat wordt bekeken welke externe omstandigheden een 
bedreiging vormen (Valentin, 2001 ). De keuze voor een strategische optie wordt dus niet 
gemaakt door de criteria in een SWOT-matrix te zetten en daaruit criteria te combineren om 
zodoende tot een strategie te komen. De reden dat geen SWOT-matrix wordt gebruikt is 
omdat de SWOT-matrix een puur beschrijvend model is wat geen expliciete strategische 
aanbevelingen doet (Fleisher, 2002). 

3.3.4 lnvoeringsfase 
De daadwerkelijke implementatie is niet uitgevoerd, dat wil zeggen dat de strategische optie 
welke wordt aangedragen voor de case study in Frankrijk niet wordt uitgewerkt. Er wordt een 
strategische optie aangedragen en de aanpak aangereikt om tot een succesvolle 
implementatie te komen. Daarnaast wordt er ook nog een decision support model 
aangedragen. Dit decision support model geeft de vragen welke beantwoord dienen te 
worden om uiteindelijk tot een weloverwogen beslissing te komen betreffende het waar en in 
welke organisatievorm betreden van een markt in het buitenland. Er vind ook een soort van 
controle plaats van het decision support model, namelijk door de case study. De 
daadwerkelijke implementatie wordt niet uitgevoerd omdat dit niet binnen de beschikbare tijd 
is te realiseren en omdat dit tevens weer een heel aparte stap is. 

3.3.5 Betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid van de data welke zijn verzameld is ook belangrijk om het resultaat van het 
onderzoek betrouwbaar te noemen. Betrouwbaarheid wordt vaak in verband gebracht met 
herhaalbaarheid. Een onderzoeksresultaat is betrouwbaar als een (eventuele) herhaling met 
een andere onderzoeker, andere respondenten, dezelfde resultaten oplevert (Van Aken et 
al. , 2001 ). Met betrekking tot dit onderzoek kan worden aangenomen dat de resultaten welke 
warden geleverd in een nieuwe situatie dezelfde resultaten zouden zijn. Daarmee wordt de 
case study bedoeld welke wordt uitgevoerd. De beslissingen welke zijn genomen zijn in 
onderling overleg genomen waardoor de resultaten als het onderzoek opnieuw zou warden 
uitgevoerd hetzelfde zouden zijn. 

Betrouwbaarheid ten aanzien van respondent 
De betrouwbaarheid ten aanzien van de respondent is groot, dat wil dus zeggen dat wanneer 
andere respondenten zouden zijn geweest er waarschijnlijk ongeveer hetzelfde resultaat uit 
zou zijn gekomen. Dit mag warden gesteld zoals blijkt uit de volgende voorbeelden: 

• Bij de omgevingsanalyse zijn de karakteristieken bepaald waarmee binnen een 
land een gebied wordt gekozen. Deze karakteristieken zijn bepaald na overleg 
met diverse mensen binnen de organisatie en zij kwamen allemaal met dezelfde 
primaire karakteristieken naar voren; 

• Binnen de klantanalyse is een enquete gemaakt en naar klanten gestuurd. Hier 
zijn vragen in opgenomen waaruit de sterkten en zwakten van de onderneming 
kunnen warden gefilterd. Deze sterkten en zwakten zijn ook intern aan diverse 
mensen gevraagd. Zo kan warden geverifieerd of de uitkomsten overeenkomen; 

• Binnen de interne analyse is gevraagd wat de opleidingsregelingen zijn voor het 
personeel. Daar werden een aantal zaken genoemd. Vervolgens is op de 
werkvloer navraag gedaan of de genoemde zaken klopten; 

• De data vergaard in de concurrentieanalyse zijn (bijna) allemaal uit de 
jaarverslagen of uit persberichten van de desbetreffende ondernemingen gehaald. 

Dit zijn maar een aantal voorbeelden, maar in het algemeen mag warden gezegd dat de 
meeste vergaarde data, meningen dan vooral, niet afkomstig van een enkele persoon. Al 
met al kan dus warden geconcludeerd dat de betrouwbaarheid ten aanzien van de 
respondenten groot is. 
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De betrouwbaarheid ten aanzien van het instrument is ook groot te noemen. Er is gebruik 
gemaakt van gegevenstriangulatie (Van Aken et al., 2001), wat dus wil zeggen dater in 
sommige situaties verschillende gegevensbronnen zijn gebruikt om tot resultaten te komen. 
Zoals eerder gezegd is om tot de sterkten en zwakten te komen gebruik gemaakt van interne 
gegevens en meningen maar is deze mening ook gepeild bij de klanten zelf middels de 
enquete. De enquete welke is opgesteld bevat de Likert-schaal waardoor de mening van de 
klant over bepaalde zaken duidelijk in rangorde kan worden gegeven. De enquete is ook 
opgezet met behulp van de marketingafdeling van VG en meerdere malen nagekeken door 
de marketingmensen van Coolrec, en door Nadine Roijakkers van de TU/e. 

3.3.6 Validiteit 
Constructvaliditeit 
De constructvaliditeit heeft te maken met de kwaliteit van de operationalisatie van begrippen 
(Van Aken et al. , 2001 ), en heeft vooral betrekking op metingen. Zoals eerder gemeld is bij 
bepaalde zaken gebruik gemaakt van gegevenstriangulatie en dus zijn gegevens op 
meerdere plaatsen en manieren gecheckt, de validiteit is dus groot te noemen. 

lnterne validiteit 
De interne validiteit is hoog te noemen. lnterne validiteit in de regulatieve cyclus betekent dat 
in de diagnostische fase een specifiek probleem gezocht wordt. Door de gesprekken met de 
diverse mensen in de organisatie kwam steeds heel duidelijk hetzelfde probleem naar voren. 
Het was dus duidelijk dat het probleem zich op dat vlak bevond. 

Herkenbaarheidvaliditeit 
De herkenbaarheidvaliditeit is de mate waarin betrokkenen zich betrokken voelen bij het 
onderzoek (Van Aken et al., 2001) en is in het onderzoek hoog te noemen. De reden is dat 
de resultaten steeds geverifieerd worden met de betrokkenen en hun mening steeds duidelijk 
gevraagd wordt, zij zijn dus bij het onderzoek betrokken. Ook worden beslissingen die 
genomen worden, voorgelegd en in overeenstemming genomen. 
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Volgens Abramo (1997) zouden bedrijven grote gebieden moeten bekijken met de daarin 
bestaande kansen op de markten en dan pas daarna moeten zoeken naar de zogenaamde 
'hotspots' in dat gebied. In onderstaande figuur 4.1 is te zien in welke fasen de markt in een 
land zich kan bevinden. Voor Coolrec zijn de markten die zich in de groeifase bevinden het 
meest interessant omdat daarin het meeste geld te verdienen is. De groeimarkten zijn de 
markten waarop geen (of niet zoveel) concurrenten aanwezig zijn . Wanneer er wel veel 
concurrenten op de markt zijn, zeals bijvoorbeeld in Duitsland nu het geval is, moet de markt 
veroverd worden door een prijzenslag en dat is voor Coolrec nu (nog) niet interessant omdat 
er genoeg potentiele markten aanwezig zijn waarop dit nog niet hoeft te gebeuren. 

Figuur 4.1 The Life-cycle model. (Johnson et al. , 2005) 

Volgens Kotler (2000) worden marketingbeslissingen be"invloedt door politieke 
ontwikkelingen, en dus wordt de keuze voor een land waarin Coolrec wil gaan recyclen ook 
be"invloedt door politieke ontwikkelingen. De politiek heeft via de WEEE-wetgeving invloed 
op de keuze van Coolrec om in een land te gaan recyclen . Door de Europese Unie is zeals 
gezegd per 13 augustus 2005 vastgelegd dat de producenten en importeurs van elektrische 
en elektronische apparatuur verantwoordelijk worden voor het innemen en recyclen van de 
apparatuur, waarbij sommige landen uitstel hebben gekregen wat betreft de datum van 
invoering. In bijlage 4.1 zijn de data te zien vanaf wanneer de WEEE-wetgeving in het 
desbetreffende land ingevoerd wordt. 
Vanuit de directie is aangegeven dat op dit moment de markt in Frankrijk zich in de groeifase 
bevindt. Dit wordt door hen ondersteund met de argumenten dat er in Frankrijk steeds meer 
vraag naar WEEE-recycling diensten is en omdat steeds meer potentiele concurrenten actief 
zijn op de markt in Frankrijk of er actief willen worden . Dit komt ook overeen met de 
kenmerken van een groeifase genoemd in figuur 4.1 . 
De markt in Frankrijk is nu dus het meest operationeel en de druk daar het grootst. Uit de 
data in bijlage 4.1 is te zien dat de WEEE-wetgeving in Frankrijk is ingegaan per 30 
november 2006. Er is toen een tender geweest en de contracten die zijn verdeeld lopen tot 
eind 2008. Onlangs is er een nieuwe tender geweest en daarvan lopen de contracten tot 
2011 . Voordat deze contracten in 2011 verlopen wordt er weer een nieuwe tender 
uitgebracht waarop ingeschreven kan worden . Om Coolrec een gedegen voorbereiding te 
geven en alles op de rit te hebben (vooral belangrijk dat operationeel alles goed draait zodat 
de vereiste kwaliteit wordt behaald), en vanwege het feit dat de markt zich in de groeifase 
bevindt en dus interessant is voor Coolrec, is besloten om nu de pijlen op Frankrijk te richten. 
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Abramo ( 1997) geeft dus aan dat het belangrijk is dat eerst een bestaande kans gezocht 
dient te warden op de markt waarvoor daarna wordt besloten over in welk gebied en met 
welke strategische optie de markt wordt betreden. Omdat Coolrec beheerst wil groeien door 
middel van het betreden van, voor Coolrec, nieuwe markten in het buitenland is deze 
paragraaf bedoeld om de karakteristieken te bepalen die gebruikt gaan warden om de 
'hotspots' te identificeren. Met 'hotspots' warden de meest aantrekkelijke locaties bedoeld en 
met behulp van de karakteristieken warden criteria bedoeld aan de hand waarvan een eerste 
selectie binnen een land gemaakt wordt. Door het 'invullen' van de karakteristieken komen 
bepaalde gebieden, bijvoorbeeld een regio/stad, in een land naar voren waar het meest 
aantrekkelijkst is om te gaan recyclen. Wanneer dan een gebied bekend is kan uiteindelijk na 
de externe- en interne analyse voor dat gebied warden uitgezocht wat de beste strategische 
optie is om daar te starten. 
De karakteristieken zijn onderverdeeld in een aantal categorieen, welke hetzelfde kunnen 
warden genoemd als de factoren van de omgevingsanalyse uit het model van Aaker (1992): 
technologische, politieke, economische, culturele en demografische. De culturele factor 
wordt verder buiten beschouwing gelaten. Volgens Johnson (2005) en Aaker (1992) bestaat 
de culturele factor uit o.a. lifestyle veranderingen, opleidingsniveau's etc. en deze factoren 
zijn niet van invloed op de keuze van Coolrec voor een bepaalde regio in een land. 
Deze factoren van de omgevingsanalyse kunnen niet door Coolrec of door andere spelers op 
de markt word en be"lnvloedt. Volgens Buss ( 1994) hebben de karakteristieken net als de 
factoren van de omgevingsanalyse een grote impact over hoe bepaalde beslissingen warden 
genomen, en dus geven deze karakteristieken sturing aan de te nemen beslissingen. 

4.1.1 Demografische factoren 
Aaker ( 1992) geeft aan dat demografische trends een belangrijke kracht zijn in een markt. 
Demografische variabelen als de leeftijd, het inkomen, opleiding en geografische locatie. 
Demografie omvat de omvang, de structuur en de spreiding van de bevolking. Omdat het 
voor Coolrec interessanter is om in een gebied te gaan zitten waar meer mensen leven, 
omdat daar meer te recyclen is, wordt de bevolkingsdichtheid als demografische factor 
meegenomen. De vraag om recycling van elektrische en elektronische apparatuur is het 
grootst bij gebieden waar een grote bevolkingsdichtheid is. Aan de hand van een landendata 
index wordt de populatie gegeven voor de verschillende gebieden in Frankrijk en deze is 
weergegeven in bijlage 4.2 . Voor een uitgebreidere data index zie bijlage 4.3 waarin een 
voorspelling is gegeven van de grootte van de populatie omstreeks 2008 en waarin ook te 
zien is hoe de opbouw van de rest van de omliggende steden en gebieden eruit ziet in de 
gebieden. De index uit bijlage 4.2 en 4.3 tonen aan dat in Frankrijk de steden Parijs en 
Marseille nummer 1 en 2 zijn qua bevolkingsomvang. 

4.1.2 Technologische factoren 
Nieuwe technologische ontwikkelingen en trends die ontstaan buiten de markt hebben 
volgens Aaker (1992) invloed op strategieen. Nieuwe technologieen kunnen kansen bieden 
aan degenen welke zich in de positie bevinden om die te benutten. Het ontstaan van nieuwe 
technologieen zou een mogelijke bedreiging kunnen zijn van buitenaf. In het geval van 
Coolrec wordt er echter anders naar de technologische factoren van de omgevingsanalyse 
aangekeken met in het achterhoofd de doelstelling van de omgevingsanalyse, namelijk het 
bepalen van een bepaald gebied of gebieden welke interessant zijn om in te gaan recyclen in 
een nieuwe markt. Nieuwe technologische ontwikkelingen en trends hebben geen invloed op 
de keuze voor een gebied maar hebben invloed op de gehele markt zelf en in dit geval doen 
ze er dus niet toe. 
Technologische factoren betekent in dit geval het identificeren van (lokale) concurrenten. Het 
identificeren van (lokale) concurrenten is volgens de traditionele locatietheorieen gerefereerd 
in Dunning (2000) een noodzakelijke stap. De reden dat de (lokale) concurrenten 
ge"ldentificeerd dienen te warden is om te bekijken in welk gebied een concurrent actief is. 
De aanwezigheid van veel potentiele concurrenten kan een gebied onaantrekkelijk maken. 
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Wanneer, na het hele vooronderzoek, toch gebleken is dat het gebied waarin meer recyclers 
zitten toch het meest interessant is moet vervolgens voor die regio een strategische optie 
bepaald worden. Volgens de theorie zou het gebied minder interessant zijn maar allerlei 
andere oorzaken kunnen redenen zijn om toch voor het gebied te kiezen waarin meer 
concurrenten zitten. Een van de opties is bijvoorbeeld het samenwerken met een (lokale) 
recycler. Als blijkt dat een eventuele samenwerking de meest aantrekkelijke optie is moet(en) 
de lo kale recycler( s) ook in kaart worden/zijn gebracht om een samenwerking te kunnen 
arrangeren. 

In deze stap worden dus de (lokale) recyclers ge"identificeerd en wordt aangegeven wat ze 
(kunnen) recyclen, zodat mede aan de hand van de gegevens een keuze gemaakt kan 
worden voor een gebied en later eventueel de gegevens gebruikt kunnen worden wanneer 
dat blijkt nodig te zijn. In bijlage 4.4 is een overzicht gegeven van de concurrenten per 
categorie recycling met gebruikmaking van de Franse benaming. De gegevens zijn 
verkregen door deze op te vragen bij een collectief systeem en is de huidige verdeling van 
de contracten zoals deze zijn verdeeld na de tender eind 2006 en welke loopt tot eind 2008. 
Om een duidelijk overzicht te geven van waar de concurrenten nu precies zitten worden ze in 
Frankrijk 'ingetekend'. In bijlage 4.5 zijn in de figuren 1 tot en met 4 per categorie de 
concurrenten aangegeven en is in figuur 5 een overall plaatje gegeven. De concurrenten die 
in bijlage 4.4 zijn vernoemd zijn de 'grote' recyclingbedrijven. De kleinere lokale 
recyclingbedrijven zijn niet vernoemd omdat deze zich niet mogen inschrijven voor een 
tender omdat zij te klein zijn, en daardoor geen directe concurrent zijn. Zij kunnen namelijk 
niet de gehele recycling van een regio aan qua capaciteit, of kunnen niet het gehele 
recyclingtraject volbrengen en dus niet voldoen aan de eisen van de WEEE-wetgeving. 

Analyse van bijlage 4.4 brengt een zeer interessant feit aan het licht. Er zijn in Frankrijk 
weinig partijen actief die de TOT ALE recycling van WEEE-apparatuur, alle vier de 
categorieen dus, kunnen aanbieden. De figuren uit bijlage 4.5 geven dat GDE de grote 
speler is in Frankrijk in de categorie OWEB. GDE zit geografisch gezien verspreid over heel 
Frankrijk. Galloo is een concurrent welke zich vooral richt op de categorieen OWEB en 
beeldbuishoudend, en op dit moment de noordelijke helft van Frankrijk in handen heeft. In de 
categorie koel- en vriesapparatuur is te zien dat CFF verspreid zit in het noorden en zuiden 
van Frankrijk. Veolia heeft van deze categorie de westelijke departementen in handen. 
Binnen de categorie beeldbuishoudend heeft Veolia naast de westelijke departementen ook 
de oostelijke in handen. Binnen de categorie IT is niet echt een grote speler te ontdekken. 

4.1.3 Politieke factoren 
Zoals gezegd heeft de politiek invloed op de keuze van Coolrec om in een land te gaan 
uitbreiden door de verantwoording van de inzameling en recycling van de afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur via de WEEE-wetgeving te leggen bij de 
producenten en importeurs van de apparatuur. Wanneer eenmaal een land is gekozen, om 
uitbreidingsmogelijkheden te onderzoeken, heeft de politiek nog steeds invloed. De politiek 
moet namelijk nog de nodige vergunningen afgeven voordat er daadwerkelijk gestart mag 
worden met recyclen, waarbij onder andere moet worden gedacht aan milieuvergunningen. 
Volgens Daems & Douma (1989) heeft de overheid invloed op de contesteerbaarheid van 
een bedrijfstak door een onderneming. Door bijvoorbeeld vestigingsverplichtingen, het 
toekennen van exclusieve monopolies, het opleggen van kwaliteitsnormen en technische 
voorschriften, het heffen van invoerrechten en het opleggen van douaneformaliteiten kan de 
overheid de toegang tot een markt regelen. Dit kan zijn om een buitenlandse onderneming 
die zijn werkzaamheden wil uitbreiden naar het betreffende land zoveel mogelijk tegen te 
werken. De politiek wil proberen om de recycling bij ondernemingen te houden die uit eigen 
land komen om zodoende de binnenlandse werkgelegenheid en economie te stimuleren 
(Porter, 1991 ). 
Het verkrijgen van de benodigde vergunningen om te starten met de verwerking van 
apparatuur in het buitenland is, na navraag bij de project manager en vestigingsmanager(s), 
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geen enkel probleem dus ook niet voor Frankrijk. Als Coolrec aan de vereiste voorwaarden 
voldoet dient de vergunning afgegeven te worden. Wei dient rekening gehouden met het feit 
dat er een tijd over heen kan gaan voordat de vergunningen zijn vergeven, dat de 
vergunningen dus niet meteen worden afgegeven na een aanvraag. Ook is het belangrijk om 
te weten dat in Frankrijk er politieke regels zijn op een drietal niveau's: lokaal niveau, 
departementen niveau en landelijk niveau. Wat bijvoorbeeld de lokale wetgeving verteld over 
een aspect, kan op departementen niveau weer anders worden gesteld (zelfs weerlegd) en 
op landelijk niveau kan het weer anders zijn. Het lokale niveau is het machtigste niveau, 
daarna de departementen en vervolgens het landelijke niveau. Hiermee dient ook rekening 
gehouden te worden bij het betreden van de markt. 8etreffende Frankrijk is wel uit de 
verdeling van de tender in bijlage 4.4 op te maken dat de contracten door de collectieve 
systemen zoveel mogelijk worden vergeven aan ondernemingen die in Frankrijk actief zijn, 
wat tevens wordt bevestigd door de directeur Frankrijk van VG. Dit blijkt in de meeste landen 
op deze manier te gebeuren, mits er voor de apparatuur een recycler nationaal aanwezig is. 
In Nederland worden gasontladingslampen bijvoorbeeld naar Duitsland afgevoerd om 
gerecycled te worden omdat er in Nederland geen recycler aanwezig is die dit kan. De 
contracten worden door de collectieve systemen dus aan nationale recyclers vergeven, om 
de nationale economie te stimuleren en ook uit een soort vorm van nationalisme. Een andere 
reden is de extra kosten die bij de verwerkingskosten komen in de vorm van transportkosten 
en kosten voor exportdocumenten. 
Voor Coolrec heeft het aanwezig dienen te zijn in een land, in dit geval Frankrijk, niet veel 
gevolgen omdat Coolrec al een fabriek heeft in Lille en omdat Coolrec daar reeds een 
samenwerkingsverband heeft met Envie. Envie is een lokale recycler welke vestigingen heeft 
op 44 locaties verdeeld over heel Frankrijk. Door dit samenwerkingsverband is Coolrec in 
staat om ender de naam Envie zich in te schrijven voor een tender en daarom is de kans 
groter dat er een opdracht verkregen wordt. 

4.1.4 Economische factoren 
Volgens Sullivan et al. (2003) bestaat de kostprijs van een product/dienst uit vaste en 
variabele kosten. Tot de vaste kosten zijn ender andere de administratieve kosten, de kosten 
voor vergunningen en de rentekosten te rekenen. Tot de variabele kosten behoren ender 
andere ook de productiekosten en logistieke kosten. 
In het geval van Coolrec behoren de logistieke kosten niet tot de kostprijs. De belangrijkste 
reden die hieraan ten grondslag ligt is dat Coolrec zelf geen logistieke middelen heeft. Ook 
de verwerkings- en logistieke contracten worden door de collectieve systemen separaat 
verdeeld en daar schrijft Coolrec zich alleen in op het recycling gedeelte. Wanneer 
contracten worden vergaard wordt de apparatuur naar Coolrec toe gebracht om gerecycled 
te worden door bedrijven die het logistieke gedeelte van het contract vergaard hebben. Op 
de 828- en 82C-markt (de individuele systemen) biedt Coolrec zelf separaat aan de klant 
aan, natuurlijk tegen betaling, om ook de logistiek voor rekening te nemen. Dit als een 
service naar de klant toe. De klant kan echter ook besluiten om de apparatuur zelf naar 
Coolrec te komen brengen. Mocht de klant beslissen dat zij het logistieke gedeelte door 
Coolrec wil laten uitvoeren dan besteedt Coolrec dit zelf ook weer uit aan een logistiek 
dienstverlener. De kosten die dan worden gemaakt worden vervolgens doorberekend aan de 
klant, maar op dit gedeelte wordt door Coolrec geen winst gemaakt. 
Wei zit er aan het logistieke vervoer een aantal voorwaarden verbonden waardoor de 
logistieke kosten voor het vervoer van de apparatuur hoog zijn. De keel- en vriesapparatuur 
bijvoorbeeld dient namelijk zo vervoerd te worden dat de leidingen niet beschadigd 
zijn/worden waardoor lekkage, het ontsnappen van de CFK's, kan ontstaan aan de 
apparatuur. Ook dient vermeden te worden dat de apparatuur aan schadelijke niet
aangepaste atmosferische omstandigheden, zeals hitte en vocht, bloot wordt gesteld wat de 
ontsnapping van CF K's kan bevorderen2

. 

2 Bron: NVMP 
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Doordat aan het logistieke vervoer voorwaarden gebonden zitten, met bijbehorende kosten, 
is het niet aantrekkelijk om grote afstanden te moeten overbruggen. Om deze reden is het 
voor de collectieve en individuele systemen aantrekkelijk om met een recycler samen te 
werken waardoor de kortste afstanden overbrugd hoeven te worden. 

Volgens Fleisher (2003) bestaat de economische component binnen een omgevingsanalyse 
uit het herkennen van de verspreiding en het gebruik van hulpmiddelen binnen een 
bedrijfstak. Dit is belangrijk omdat bedrijfstakken vaak be"lnvloedt worden door economische 
trends, zeals bijvoorbeeld rente percentages, inflatie percentage, fiscaal beleid etc. Ook het 
percentage importeurs en producenten dat lid is van een collectief systeem wat zorgt voor 
het efficient en effectief inzamel- en verwerkingssysteem is een economische trend te 
noemen en daarom wordt bekeken hoe de percentages deelnemerschap in de collectieve 
systemen ligt. 
De markt is zeals gezegd in te delen in twee vormen: collectieve systemen en individuele 
systemen. De individuele systemen sluiten zelf contracten af met recyclers voor de 
verwerking van de apparatuur. De meeste producenten en importeurs van elektrische en 
elektronische apparatuur zijn aangesloten bij een collectief systeem (volgens de European 
Commission (2006) ligt dit op +/- 85-90 % in Nederland en in het buitenland ligt dit 
percentage ook op dit niveau) die in opdracht van hen zorgt voor een efficient en effectief 
inzamel- en verwerkingssysteem voor de afgedankte apparatuur. In bijlage 4.6 is een tabel 
gegeven wat deze stelling ondersteund. Veit (2006) geeft in zijn rapport in opdracht van 
Perchards ook aan dat er ongeveer 10-20 % (bij volume) zogenaamde 'free-riders' zijn op de 
markt, wat dus de conclusie van de Europese Commissie bevestigt. 

De meeste producenten en importeurs zijn bij een collectief systeem aangesloten omdat het 
systeem hen veel werk uit handen neemt en ervoor zorgt dat de producenten en importeurs 
aan de WEEE-wetgeving voldoen. Deze collectieve systemen sluiten dus zeals gezegd 
contracten af met recyclers voor een bepaalde periode. Door het hoge 
deelnemingspercentage in de collectieve systemen van de producenten en importeurs, zijn 
de contracten die verdeeld worden door de systemen zeer interessant (en belangrijk) om te 
hebben. De andere 10% wordt gevormd door ondernemingen die individueel de recycling 
regelen, waar ook meerdere ondernemingen kunnen samenwerken. 
In Nederland bijvoorbeeld zijn twee collectieve systemen actief, de NVMP3 en ICT-Milieu4

. 

Coolrec heeft bijvoorbeeld nu het contract in handen van de NVMP voor de recycling van het 
wit- en bruingoed in heel Nederland. De looptijd van dit contract is tot eind 2007 en na afloop 
van het contract komt er een tender en dan kan Coolrec zich weer inschrijven om het 
contract binnen te krijgen. 
De procedure van het verkrijgen van een contract van een collectief systeem is als volgt. 
Door het collectieve systeem wordt een tender uitgebracht waarop recyclingbedrijven zich 
kunnen inschrijven. Dan wordt centraal beslist hoe dat de contracten worden verdeeld. De 
keuze welke onderneming de recycling mag uitvoeren hangt van een aantal zaken af. Een 
aantal redenen om voor een onderneming te kiezen zijn bijvoorbeeld: de prijs voor de 
recycling, de werkingsstandaard, de capaciteit, de calamiteitenbuffer, de recyclepercentages. 
Uit de percentages en het feit dat de individuele systemen niet heel groot zijn kan worden 
geconcludeerd dat de collectieve systemen de grootste en belangrijkste markt is en dat het 
daarom dus belangrijk is om bij de collectieve systemen de contracten te vergaren. Op 
http://www.weee-forum.org/members map.htm is te vinden welke collectieve systemen er in 
de andere Europese landen zijn. Bij deze collectieve systemen kan worden opgevraagd 
wanneer de contracten van het desbetreffende land aflopen voor de recycling van de 
elektrische en elektronische apparatuur. Na afloop van het contract kan Coolrec dus ook 
gaan bieden op de tender die wordt uitgeschreven en kan het proberen om het contract voor 
de komende jaren binnen te halen. De lijst op de website is niet geheel compleet en noemt 

3 http://www.nvmp.nl 
4 http://www.ictmilieu.nl 
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alleen de grootste collectieve systemen. De European Commission geeft in een rapport alle 
collectieve systemen die in de landen van de EU actief zijn. Deze lijst is gegeven in bijlage 
4.7. 

Binnen Frankrijk zijn een drietal collectieve systemen interessant voor Coolrec, te weten 
Eco-Systemes, ERP en Ecologique. De contracten zijn nu reeds verdeeld tot 2011, maar na 
afloop van deze contracten wordt er weer opnieuw een tender uitgebracht waarop bedrijven 
zich kunnen inschrijven. De recyclingbedrijven die nu de recycling mogen verzorgen voor 
Eco-Systemes zijn weergegeven in bijlage 4.4. Dit collectieve systeem is de grootste in 
Frankrijk (is ongeveer 2/3 van de markt). 

Na het bekijken van de factoren in de omgevingsanalyse worden Parijs en Marseille als de 
'hotspot' ge"identificeerd en het gebied rondom deze twee steden het potentiele doelgebied. 
Belangrijkste reden dat deze twee steden zijn geselecteerd is de demografische factor. In 
een drukbevolkt gebied is nu eenmaal meer apparatuur te verwerken dan in een gebied waar 
(bijna) niemand woont. Het kan wel zo zijn dat uit andere factoren blijkt dat een ander gebied 
meer interessant is, maar wanneer daar geen apparatuur is te verwerken, is het natuurlijk 
ook niet interessant voor Coolrec om zich te gaan vestigen. Zo blijkt dus dat de invloed van 
de andere ge"identificeerde omgevingsfactoren op de keuze voor een gebied/regio klein is in 
vergelijking met de demografische factor. 

Kansen: 
• Samenwerking met (kleine) lokale 

recyclers; 
• Uniek concept kunnen aanbieden op 

recyclinggebied; 
• Envie; 

• Contracten collectieve systemen; 
• B2B/B2C markt (individuele systemen). 

4.2 Klantanalyse 

Bedreigingen: 
• Lokale recyclers; 

• (Lokale) politieke onbekendheid; 

• Contracten vergeven aan nationale 
recyclers; 

• Vergunningen afgifte; 
• Logistiek. 

Klantanalyse bestaat uit het indelen van klanten in segmenten, en vervolgens binnen de 
segmenten het bepalen van de motivaties en de onvoorziene behoeften. Volgens Kotler 
(2000) dienen bedrijven om succesvol te zijn onvoorziene behoeften en trends bij de klant te 
herkennen en erop in te spelen. Ook de motivaties van de klanten om met Coolrec in zee te 
gaan dienen volgens Aaker (1992) bekend te worden samen met de eerder genoemde 
onvoorziene behoeften. De afwezigheid van bepaalde eigenschappen die een klant bekoren 
kunnen fataal zijn voor een strategie. Volgens Porter (1985, 1991) is de aanwezigheid van 
een sterke eigenschap, welke de concurrent niet bezit en niet aan kan komen, de basis voor 
een onderhoudbaar competitief voordeel en kan dan ook verder worden uitgebuit. 

4.2.1 Segmentatie 
De eerste stap die genomen dient te worden is het segmenteren van de klanten naar de 
productgroepen die Coolrec hanteert en daarbinnen onderscheid aan te brengen in type A-, 
B- en C-klanten. A-type klanten zijn er meestal niet zoveel bij een onderneming, wat wordt 
ondersteund en weergegeven in figuur 4.3. Met de A-klanten worden de grootste en 
belangrijkste klanten aangegeven (Silver et al., 1998), wat dus ook voor Coolrec zo is. 
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A- klant 

B - klant 

C - klant 

Figuur 4.3 Klantentypering. Silver et al (1998) 

Segmentatie van de klanten is nodig omdat per productgroep en type klant een andere 
strategie vereist kan zijn (Aaker, 1992). 
Wanneer naar de klantverdeling van Coolrec, zie bijlage 4.8 (gemaakt met de data uit bijlage 
4.9), wordt gekeken blijkt dat in de categorieen 'koel- en vriesapparatuur' en 
'beeldbuishoudend' de NVMP veruit de grootste partij is en dat de rest in vergelijking in het 
niet valt. Om te kijken hoe de verdeling is zonder de NVMP is in bijlage 4.8 ook een indeling 
zonder gemaakt hen. Daardoor is te zien dat VG ook een belangrijke klant is van Coolrec. 
Uit deze indeling is te concluderen dat nu een enkele klant een groot gedeelte van de 
apparatuur aanlevert, wat dus betekent dat als deze klant verloren gaat er een probleem 
ontstaat. 

4.2.2 Motivaties en onvoorziene behoeften 
Zeals al eerder genoemd is het belangrijk om te weten te komen wat de beweegredenen van 
een klant zijn om met een bepaalde recycler te werken en om te achterhalen wat de klant 
graag (in de toekomst) zou willen zien waarin de recycler voldoet, maar wat de klant nu mist. 
Deze motivaties en behoeften worden bepaald door het afnemen van een enquete5

, 

weergegeven in bijlage 4.10, bij de huidige klanten van Coolrec. Deze enquete wordt bij de 
huidige klanten van de individuele systemen afgenomen omdat het klantenbestand groat 
genoeg is en daardoor een duidelijke weergave zal zijn van de motivaties en onvoorziene 
behoeften. Onder huidige klanten worden de klanten aan de voorkant verstaan, de 
producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparatuur, zoals in figuur 4.2 is 
weergegeven in het rode vierkant en niet de afnemers van de restmaterialen. 

___ ..,. .... ~ Afnemer res:materialen 
~ 

Figuur 4.2 Overzicht productiestromen 

De eisen en wensen van de collectieve systemen zijn ten aanzien van een recycler in 
paragraaf 4.1.4 al vernoemd. De resultaten die deze enquete geeft is ook een 
weerspiegeling van de motivaties en behoeften van de bedrijven in het buitenland omdat zij 
dezelfde service verwachten als de Nederlandse ondernemingen. Het is wel belangrijk om in 
de toekomst deze motivaties en behoeften regelmatig bij de klant te blijven controleren om 
binding met de klant en de markt te houden. Zo laat Coolrec blijken dat naar de klant 
geluisterd wordt en zo kan Coolrec ook eventuele klachten aanpakken, om ontevreden 
klanten te voorkomen. Ontevreden klanten zouden namelijk kunnen overstappen naar een 
concurrent. 

5 Bron: Van Gansewinkel klanttevredenheidsonderzoek / lntegron 
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Het responspercentage van de enquetes was niet echt hoog, met een responspercentage 
van ongeveer 30%. Ook zijn reacties geweest van klanten die aangaven niet te beschikken 
over de gewenste informatie om de enquete in te vullen omdat ze zeer incidenteel gebruik 
maken van de diensten van Coolrec, of omdat zij pas net werkzaam zijn bij het bedrijf en er 
daarom nog geen inzicht in hebben. Om het percentage te verhogen is een tweetal keren 
nagebeld om te vragen of de klanten de enquete willen invullen en retourneren. De eerste 
keer is aangegeven aan de klanten dat de enquete ook nog digitaal toegestuurd kon worden 
zodat zij het gemakkelijk in zouden kunnen vullen maar ook toen bleef de respons laag. 
Uit de resultaten die uit de enquete naar voren komen wordt geen statistische analyse 
losgelaten. Er wordt kwalitatief naar de resultaten gekeken en zodoende conclusies 
getrokken. Nu volgt een opsomming van de belangrijkste zaken die uit de enquete naar 
voren zijn gekomen. 

• Coolrec recyclet goed tot zeer goed veilig en de klant vindt dit zeer belangrijk; 
• Klanten vinden het zeer belangrijk dat ze zelf producten af kunnen komen leveren en 

dat Coolrec ook in staat is om op onverwachte aanvragen te reageren; 
• Coolrec besteedt voldoende aandacht aan vragen en de service is ook in orde. Dit 

vinden klanten wel belangrijk; 
• De klanten vinden het zeer belangrijk dat de verwerking volgens de eisen gebeurt en 

Coolrec voldoet hier goed aan volgens de klanten; 
• De frequentie- en duur van de klantcontacten ten behoeve van accountmanagement 

worden als redelijk slecht ervaren of er wordt aangegeven dat er geen contact is. 
Klanten geven aan dat ze geen of vrijwel geen contact hebben; 

• De voorstellen, offertes en contracten worden door de klant als duidelijk en goed 
ervaren en zij hechten hier een zeer belangrijk belang aan; 

• lndien er klachten zijn worden deze goed en snel door Coolrec afgehandeld wat de 
klanten (zeer) belangrijk vinden; 

• De prijs/kwaliteit verhouding van Coolrec wordt als goed ervaren en het belang wat 
eraan gehecht wordt is belangrijk - zeer belangrijk; 

• Alie klanten geven aan dat ze Coolrec zouden aanbevelen bij relaties; 
• Vrijwel alle klanten geven aan dat ze ook een volgend contract verwachten af te 

sluiten bij Coolrec; 

Opmerkingen: 
Klanten geven aan dat ze onbekend zijn met het feit dat Coolrec een totaalpakket kan 
leveren op het gebied van recycling en zouden hier meer informatie over willen 
hebben; 
Door een klant wordt aangegeven dat Coolrec ten opzichte van de concurrentie 
volgens hen tekort schiet in het tijdig verstrekken van informatie over de wetgeving en 
recycling (vragen 24 tot en met 26) en dat de verstrekte informatie goede 
stuurinformatie vormt voor opvolging van gemaakt contractafspraken; 
Trends en ontwikkelingen in de markt zijn door klanten niet opgemerkt. Alleen 
ontwikkelingen binnen de eigen organisatie worden opgemerkt. Er wordt een afname 
van het witgoed en een toename van het bruingoed verwacht en ook recycling van 
andere producten; 
Door een klant wordt als aangegeven dat Coolrec zich onderscheidt ten opzichte van 
de concurrentie door de goede prijs/kwaliteit verhouding en door de snelle 
afhandeling. 

Ondanks het feit dat er niet veel enquetes retour gestuurd zijn blijkt wel dat niet alle klanten 
op de hoogte zijn de mogelijkheden van Coolrec en wat Coolrec dus voor hen zou kunnen 
betekenen op het gebied van recycling. Hierop dient te worden ingesprongen door klanten 
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van de mogelijkheden op de hoogte te stellen en om zodoende nieuwe klanten/opdrachten 
binnen te halen. 

Kansen: Bedreigingen; 
• Totaalpakket; • Afhankelijkheid NVMP. 
• Aanlevering vanuit VG. 

4.3 Concurrentieanalyse 
Volgens Porter (1987) is het belangrijk om concurrenten te identificeren en om een duidelijke 
analyse van hen te maken. Een duidelijke analyse van de concurrentie levert een 
gefundeerde verwachting omtrent het reactiepatroon van de concurrenten op. In het geval 
van Coolrec levert een duidelijke analyse van de concurrenten geen gefundeerde 
verwachting omtrent het reactiepatroon op. De analyse van de concurrenten geeft een 
verwachting over of de concurrenten ook de intentie hebben om te expanderen naar het 
buitenland en zo ja wat hun mogelijkheden zijn en hoe dat zij het eventueel gaan aanpakken. 
Het zijn dus niet de lokale spelers op de markt welke eerder in paragraaf 4.1.2 zijn 
ge"identificeerd. Een aantal van deze lokale spelers zijn wel concurrenten op de markt in 
Frankrijk zelf maar hebben niet de mogelijkheden om te expanderen in het buitenland . 
Zoals eerder gesteld is 90% van de producenten en importeurs lid van een collectief 
systeem. Deze collectieve systemen werken met contracten die een bepaalde looptijd 
hebben. Nadat de looptijd van het contract is verlopen wordt er wederom een tender 
uitgeschreven waarop 'iedereen' zich kan inschrijven. Onzeker is dan of het contract voor de 
recycling van de producten wederom aan dezelfde recycler wordt vergeven. Door dit 
gegeven is de markt behoorlijk onzeker te noemen, en kan ook niet echt een reactiepatroon 
van de concurrent voorspeld worden . De concurrent kan immers niet meteen reageren door 
een hernieuwd bod uit te brengen om het contract binnen te slepen, had de eerste keer maar 
een scherp bod gedaan moeten worden. De concurrent dient te wachten totdat het contract 
is verlopen en er weer een tender wordt uitgebracht waarop geboden kan worden. 

4.3.1 ldentificatie concurrenten 
Concurrentieanalyse start met het identificeren van de concurrenten. De meest directe 
concurrenten van Coolrec zijn ondernemingen die dezelfde diensten als Coolrec leveren en 
dus dezelfde markt dienen. De markt waarin Coolrec zich bevindt kan worden 
gecategoriseerd als een oligopolie (Kotler, 2000) en vanwege deze categorisatie zijn er 
weinig aanbieders op een hoog gedifferentieerde markt. De concurrenten zullen elkaar dus 
vooral zullen beconcurreren op de prijs en kwaliteit. Vanwege de categorisatie van de markt 
als een oligopolie is de directie uitstekend in staat om de concurrenten te noemen. De 
namen van de concurrenten die worden geanalyseerd zijn genoemd door de directie van 
Coolrec en zijn dus verkregen volgens de in Alsem (1991) genoemde 
concurrentiegeorienteerde methode met daarbinnen de categorie 'beoordeling door de 
organisatie zelf ("managementoordeel")'. 

Maar allereerst is het dus belangrijk om de concurrenten te identificeren. Hieronder zijn de 
namen van de concurrenten gegeven die zijn ge"identificeerd door de directie: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

Sims Mirec 
Remondis Recycling 
R-Plus Recycling GmbH 
Bresch Recycling GmbH 
Fomento de Construcciones y Contratas 
S.A. (FCC) 
ALBA AG 
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7. Veolia Environmental Services 
8. Kuusakoski Recycling 
9. H.J. Hansen Recycling Ltd . 
10. Group Galloo 
11 . Recydur 

12. Cometsambre S.A. 
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De concurrenten die bovenstaand zijn gegeven zijn potentiele concurrenten, omdat deze 
ondernemingen eventueel ook marktexpansie zouden kunnen toepassen op de 
(buitenlandse) markten waarop Cool rec zich richt om beheerst te gaan groeien. 
Het is wel (voor nu en in de toekomst) belangrijk om constant in de gaten te houden wat de 
concurrentie doet, om zo proberen te achterhalen wat hun intenties zijn. 

4.3.2 Benodigde informatie 
De volgende stap is om de benodigde informatie van de concurrenten te verzamelen, om zo 
de intenties te proberen te bepalen. Volgens Fleisher (2003) dient het management aan te 
geven welke informatie gewenst is van de concurrentie. Het management zit namelijk in de 
positie om exact aan te geven welke informatie van de concurrentie het meeste voordeel 
oplevert, en de informatie die vergaard wordt is dan tevens gebruikergeorienteerd. 
Aaker ( 1992) geeft aan dat een zevental elementen, weergegeven in bijlage 4.11, invloed 
uitoefenen op de acties van concurrenten. Met behulp van deze elementen zijn de 
elementen door de directie benoemd die vergaard dienen te worden: 
• Moederbedrijf • Strategieen 
• Omzet • Fusies en acquisities 
• Aantal medewerkers • ISO certificering 
• Locaties • Referenties 
• Partnerships • Logistiek 
• Verwerkingsmogelijkheden • Sterkten en zwakten 

4.3.3 Resultaten concurrentieanalyse 
Na het analyseren van de data kan worden geconcludeerd dat de volgende ondernemingen 
(potentiele) concurrenten zijn op de Franse markt omdat ze er al actief zijn (en vestigingen 
hebben) en ook concurrenten die verder willen expanderen: 

• Veolia Environmental Services; 
• Remondis Elektrorecycling ; 
• R-Plus Recycling (en nu dus ALBA AG*); 

*Ten tijde van het maken van de concurrentieanalyse zijn ALBA AG en R-Plus Recycling 
apart behandeld . Onlangs (04-04-07) heeft echter EnBW, haar BU U-Plus en daarmee 
ook R-Plus verkocht aan ALBA AG, en daarmee valt U-Plus voortaan ender ALBA AG. 

Verder meet met betrekking voor de Franse markt 'Group Galloo' worden toegevoegd aan de 
voorgaande namen van concurrenten. Dit zijn (potentiele) concurrenten omdat ze: 

• Een sterk kapitaalkrachtig moederbedrijf achter zich hebben; 
• De strategie hebben om pan-european speler te worden; 
• Een totaalpakket willen leveren aan klanten; 
• Allen een eigen logistiek netwerk hebben. 

Bijlage 4.12 geeft in tabelvorm een overzicht van welke categorie apparatuur een concurrent 
kan behandelen met de bijbehorende aanwezige capaciteit en behandelde hoeveelheden. 
Bijlage 4.13 geeft een uitgebreide analyse gemaakt per concurrent. Aan het eind van de 
vergaarde informatie van iedere concurrent is een verwachting gegeven of de 
desbetreffende concurrent ook de intentie heeft om te expanderen. 

Kansen: 
• Korte looptijd contracten. 
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Bedreigingen: 
• Korte looptijd contracten; 
• Marktglobalisering; 
• Kapitaalkrachtige sterkte van de 

concurrenten; 
• Expansieplannen concurrenten. 
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4.4 Marktanalyse 
Analyse van de markt biedt een methode om inzicht te verkrijgen in de concurrentiekrachten 
in een bedrijfstak die van cruciaal belang zijn voor het ontwikkelen van een 
concurrentiestrategie (Porter, 1991 ). Een van de voornaamste redenen om een 
marktanalyse uit te voeren is volgens Aaker (1992) om de aantrekkelijkheid van de markt 
voor huidige en potentiele deelnemers te bepalen. De aantrekkelijkheid van de markt geeft 
een belangrijke input voor de productmarkt investeringsbeslissing. Zo impliceert een grote 
marktomvang dat slechts een gering marktaandeel hoeft te worden behaald om een hoge 
afzet te verkrijgen (Alsem, 1991 ). Meer concurrentie in een markt heeft een negatieve 
invloed op de winstgevendheid van een onderneming doordat de markt gedeeld dient te 
worden met meer ondernemingen. 
Een tweede doelstelling van de marktanalyse is ook om de dynamiek van de markt te 
begrijpen. De behoefte is om sleutelsuccesfactoren, trends, kansen en bedreigingen te 
ontdekken (Aaker, 1992). Volgens Aaker (1992) bestaat de analyse van de markt vaak uit de 
volgende factoren: 
• Actuele en potentiele marktgrootte 
• Marktgroei 
• Marktwinstgevendheid 
• Kostenstructuur 

• 
• 
• 

Distributiesystemen 
Trends en ontwikkelingen 
Sleutelsuccesfactoren 

In deze paragraaf worden bovengenoemde factoren voor Coolrec in kaart gebracht omdat ze 
invloed kunnen hebben op de strategie die gevolgd gaat worden. 

4.4.1 Actuele I potentiele marktgrootte en marktgroei 
Een goed startpunt bij de marktanalyse is om de totale markt te bepalen met daarbij de 
marktgroei. Deze paragraaf is bedoeld om de totale markt te bepalen in Frankrijk en om een 
eventuele ontwikkeling te kunnen voorspellen van de vier binnen Coolrec gehanteerde 
categorieen. Hiermee kan (eventueel) een onderscheid worden aangegeven in importantie 
binnen de vier gehanteerde categorieen productgroepen. Met importantie wordt dan bedoeld 
dat er in een bepaalde categorie bijvoorbeeld zulke groeipercentages zijn te verwachten dat 
deze eventueel, in combinatie met de opbrengsten, meer interessant zou kunnen zijn/worden 
en er misschien meer aandacht aan die categorie besteedt dient te worden bij betreding van 
een markt. 
Dit standpunt wordt echter meteen getackeld doordat Coolrec zeals eerder vermeldt in alle 
tien categorieen producten gecategoriseerd in de WEEE-wetgeving wil blijven recyclen, nu 
(nog) met uitzondering van de lichtapparatuur, om zodoende een 'totaalrecycler' te kunnen 
zijn en blijven voor klanten op het gebied van elektrische en elektronische apparatuur. 
Daarom wordt nu met het bepalen van de totale markt en de groei aangegeven hoe de 
ontwikkeling van de verschillende door Coolrec gehanteerde categorieen in de markt is, 
maar wordt de gradering in importantie achterwege gelaten. 

Een voorspelling van de ontwikkeling van de markt is getracht te geven met behulp van de 
marktgegevens van Frankrijk. Echter zijn deze gegevens (nog) niet bekend omdat de WEEE
markt in Frankrijk pas per 2006 is gestart en er daarom nog vrijwel geen gegevens (per 
categorie) bekend zijn. Door de directeur VG Frankrijk wordt wel aangegeven dat deze 
gegevens in de lijn van de Benelux liggen. Daarom is met behulp van de marktgegevens van 
Nederland en Belgie een voorspelling, gegeven in tabel 4.1, gemaakt voor de Franse markt. 
Voor een uitleg hoe tot deze cijfers is gekomen wordt verwezen naar bijlage 4.14. Deze 
cijfers missen een indicatie van de ICT-markt. Dit komt omdat deze markt nog niet gestart is 
in Frankrijk. 
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Tonnen verwerkt Populatie 
Productgroep 2006 2006 
Koel-vries 82.870 60.876.136 
TV-monitoren 75.509 
Groot Witgoed 65.961 
OWEB 92.340 

Tabet 4. 1 Voorspelling Franse WEEE-markt 

Extra vondsten en wetenswaardigheden zijn in bijlage 4.15 genoemd over de vier 
categorieen. Dit geeft een verder inzicht in de vier categorieen. Ook is aangegeven hoe de 
verwachte groei van de desbetreffende categorie eruit ziet. Dit inzicht wordt gegeven, zeals 
gezegd, aan de hand van de gegevens van Nederland en Belgie maar heeft hetzelfde 
betrekking op Frankrijk alleen dan op een hoger niveau, dus met grotere volumes. Komend 
wordt een summiere opsomming gegeven van de belangrijkste gevonden informatie. Voor 
het gehele verhaal en bij onduidelijkheden wordt zeals gezegd verwezen naar bijlage 4.15. 

Koe/- en vriesapparatuur 
Een verwachte gestage groei van de markt van ongeveer 4%; 
Omslag in samenstelling van de koel- en vriesapparatuur markt. Huidige CFK -
pentaan verhouding is 77% - 3% (20% is met andere koelmiddelen). Omstreeks 2009 
zal de CFK-pentaan verhouding 50% - 50% zijn; 
Samenstelling van de koel- en vriesapparatuur verandert. Het ferro en non-ferro 
gedeelte zal afnemen en het kunststof gedeelte zal toenemen. 

Bee/dbuishoudende apparatuur 
Toename in de komende jaren van de te verwerken beeldbuishoudende monitoren; 
In de toekomst afname van beeldbuishoudende apparatuur door de vervanging van 
CRT-monitoren door LCD of plasma monitoren. 

OWEBen/T 
Stijgende trend van ingeleverde apparatuur OWEB; 
Toename OWEB aanbod in toekomst doordat LCD- en plasma tv's en monitoren ook 
tot de categorie OWEB behoren. 

Groot Witgoed 
Gestage afname van ingeleverd Witgoed doordat er steeds meer aantrekkelijke 
afzetkanalen aangeboden worden; 
Zelfde recyclingproces als de koelkastverwerking, na een eerste handmatige 
bewerking. 

4.4.2 Marktwinstgevendheid 
Economici hebben vele studies verricht om te analyseren waarom sommige industrieen wel 
winstgevend zijn en anderen niet. Porter ( 1991) heeft een aanpak ontwikkeld welke de 
industrie-structuuranalyse wordt genoemd en waarmee de winstgevendheid van een markt 
bepaald kan worden . Het idee is dat de aantrekkelijkheid van een markt afhangt van vijf 
factoren die de winstgevendheid be"invloeden zeals in figuur 4.4 te zien is. De factoren zijn: 

1. De intensiteit van de concurrentie; 
2. De dreiging van nieuwe potentiele concurrenten die de markt zullen betreden 

wanneer blijkt dat de winsten hoog zijn; 
3. Substituut producten/diensten die aantrekkelijk worden voor klanten wanneer 

de prijzen hoog worden; 
4. De onderhandelingsmacht van de klanten; 
5. De onderhandelingsmacht van de leveranciers. 
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Figuur 4.4 Vijffactoren model van marktwinstgevendheid (Porter, 1991) 

Elk van deze factoren heeft zoals gezegd invloed op de winstgevendheid in een markt. De 
factor van substituut diensten heeft in het geval van Coolrec geen invloed doordat Coolrec 
een dienst levert, en er in feite geen substituut dienst mogelijk is. De enige ontwikkeling 
richting de toekomst is dat ondernemingen deelprocessen gaan aanbieden. Het verschil wat 
dan kan optreden is dat de ondernemingen het recyclen goedkoper (en eventueel met een 
hogere kwaliteit) kunnen volbrengen dan Coolrec. Dit zou eventueel kunnen door gebruik te 
maken van bijvoorbeeld een andere scheidingstechniek. Dit komt neer op een 
procesinnovatie en dat heeft daardoor een invloed op de bedrijfstak (Porter, 1991 ). Echter 
blijft het principe van het proces hetzelfde, alleen zouden bijvoorbeeld schaalvoordelen 
gerealiseerd kunnen worden of het proces zou meer of minder kapitaalintensief gemaakt 
kunnen worden. Het voornaamste van het recyclen is echter dat de recycler aan de eisen 
gesteld in de WEEE voldoet en zodoende een recyclepercentage behaald. 
De overgebleven vier factoren van Porter ( 1991) worden nu besproken. Voor een uitgebreide 
bespreking en extra additionele uitleg van de vier factoren wordt verwezen naar bijlage 4.16. 

lntensiteit van de concurrentie 
'Commitment van de concurrenten' heeft invloed op de intensiteit van de concurrentie 
(Aaker, 1992). Een hoge commitment betekent een hoge intensiteit. Naar aanleiding van de 
concurrentieanalyse mag de commitment van de concurrenten hoog genoemd worden. De 
geanalyseerde concurrenten hebben allen de strategie om een totaalpakket te kunnen 
leveren aan de klanten op het gebied van afvalverwerking. Hieronder valt dus ook de 
verwerking van WEEE-apparatuur. Daarnaast willen ze ook een pan-european dekking 
realiseren. 
Een andere factor welke invloed heeft op de intensiteit van de concurrentie is het aantal 
concurrenten en de grootte van de concurrenten. Naast de in paragraaf 4.3 ge"ldentificeerde 
internationale concurrenten zijn er ook nog lokale recyclers welke invloed hebben op de 
intensiteit. Deze lokale recyclers kunnen dan wel niet (internationaal) expanderen maar 
regionaal zijn het concurrenten waarbij zij voordeel kunnen hebben van hun regionale 
ligging. Voordeel omdat zij de contacten hebben en voordeel vanwege hun ligging waardoor 
de logistieke kosten niet zo hoog zijn. Hierdoor zullen zij aantrekkelijk zijn voor collectieve en 
individuele systemen en de intensiteit van de concurrentie verhogen. 

Nieuwe potentie/e betreders van de markt 
Nieuwe potentiele betreders van de markt hebben te maken met toetredingsbelemmeringen. 
Het wel of niet betreden van een markt door een (potentiele) concurrent hangt voor een groot 
deel af van toetredingsbelemmeringen (Aaker, 1992). Toetredingsbelemmeringen zijn: 

Vereist investeringskapitaal; 
De kosten voor het plaatsen van een fabriek volgens Coolrec normen zijn als in tabel 
4.3. 

26 Juni2007 



Coolrec Group ~-~ 
~ 

Marl<texpansie - L.H .E. Raaijmakers 

Fabriek Middel Groot 
Koel- vries € 2 miljoen € 4 miljoen 
Tv's € 1 miljoen € 2 miljoen 
OWEB € 2 miljoen € 5 miljoen 

Tu I e techn i>ehe universi teit eindhoven 

Tabet 4.3 Kosten p/aatsen van een verwerkings/ijn 

Het vereiste investeringskapitaal bij elkaar krijgen is waarschijnlijk geen probleem 
voor potentiele betreders van de markt, maar het proces optimaal laten functioneren 
is dan het probleem. Coolrec heeft nu zelf al zoveel kennis in huis over het proces dat 
het daardoor geen (aanloop)problemen meer heeft en een gegarandeerde kwaliteit 
heeft. Zender deze ervaring, leert uit eigen ervaring, wordt het bij de start van een 
fabriek moeilijk om de kwaliteit constant te behalen en om een gegarandeerd aantal 
producten te verwerken. Door de ervaring heeft Coolrec ook minder slijtage (en 
onderhoud) aan de installaties, door kleine aanpassingen die Coolrec aan de 
installatie doet, en daardoor een langere levensduur van de machines. Voor een 
nieuwe betreder betekent dit in de beginjaren veel onderhoud en eventuele 
vervangingen aan de installatie's, vanwege het ontbreken van de kennis, en daardoor 
extra (investerings)kosten in de beginjaren. 
Schaalvoordelen; 
Het schaalvoordelen principe wordt binnen Coolrec 'gestaffelde prijsstelling' 
genoemd, waarbij de contracten opgesteld zijn gebaseerd op de metaalprijzen. Dit 
geeft de klant de garantie dat meegeprofiteerd wordt van prijsverhogingen van de 
ijzerprijs en Coolrec de zekerheid dat risico's worden opgevangen. 
Om intrede te doen in een markt waar reeds ondernemingen op actief zijn en waar 
het principe 'schaalvoordelen' geldt, dient een nieuw te starten onderneming meteen 
een (groot) marktaandeel te verwerven . Uit onderzoek is gebleken dat een 
succesvolle onderneming welke al actief is in de markt en een nieuwe markt betreedt 
een marktaandeel van ongeveer 1 % behaald, en dat een geheel nieuwe 
onderneming dan vijf maal zoveel dient te scoren, wat virtueel onmogelijk is (Aaker, 
1992). 
Distributiekanalen; 
De distributiekanalen zijn de afnemers van de restmaterialen. Het afzetten van de 
restmaterialen op de markt is op dit moment geen enkel probleem vanwege de vraag 
op de markt en zal derhalve ook geen belemmering vormen. 
Prod uctd ifferentiatie. 
Differentiatie is zeals gezegd niet mogelijk, alleen de kwaliteit van de dienst telt. 

Uit de bovenstaande gegevens is te concluderen dat er met betrekking tot de markt in 
Frankrijk weinig nieuwe betreders te verwachten zijn. Een grote drempel als geheel nieuwe 
betreder zijn de stevige aanloopkosten en de minimale marges waarmee gewerkt dient te 
worden om contracten te verkrijgen. De nieuwe betreders moeten gezocht worden in de 
ge"identificeerde concurrenten uit paragraaf 4.3.1. 

De onderhandelingsmacht van de klanten 
Met klanten worden hier de collectieve en individuele systemen bedoeld welke de elektrische 
en elektronische apparatuur bij Coolrec aanleveren . De macht ligt in dit geval bij de 
systemen. Zij beslissen naar wie de apparatuur gaat om te verwerken. Het enige wat Coolrec 
kan doen is zo scherp mogelijk bieden op de contracten. De systemen maken dan een 
keuze, waarbij niet alles afhangt van de prijs. Ook capaciteit en werkingsstandaard 
bijvoorbeeld wegen mee in de afweging. 

De onderhandelingsmacht van de /everanciers 
In dit geval wordt met de leveranciers Coolrec bedoeld . Coolrec zet namelijk zelf 
restmaterialen op de markt af en is dus een leverancier. De macht ligt hier bij Coolrec. 
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Coolrec bepaalt aan wie de restmaterialen worden afgezet. Bij de keuze voor een afnemer 
telt niet alleen de prijs welke een afnemer betaalt. Ook eerdere afnames, tijdigheid van 
betalen, de afzet van de arbeid (bijvoorbeeld geen kinderarbeid), en het ophalen volgens 
afspraak wegen mee in de keuze. 

4.4.3 Kostenstructuur 
Een inzicht in de opbouw van de kostenstructuur geeft inzichten in wat belangrijk is in een 
markt en wat huidige en toekomstige succesfactoren zijn (Aaker, 1992). De eerste stap die 
genomen dient te worden is om te bekijken waar de waarde wordt toegevoegd aan de dienst 
die Coolrec levert. De toegevoegde waarde van Coolrec aan het recycleproces is dat 
Coolrec een gegarandeerd hoog recyclepercentage behaald. Dit wordt gerealiseerd doordat 
Coolrec gebruik maakt van kleine aanpassingen in de verwerkingstechnieken. Hoe hoger het 
recyclepercentage dat wordt behaald, hoe beter want dat betekent dat minder schade wordt 
veroorzaakt voor natuur en mens. 
Zeals eerder in paragraaf 4.1.4 is gebleken is het logistiek gedeelte een grote kostenfactor 
als naar de totale productiekosten wordt gekeken. Het is aan te nemen dat andere 
recyclebedrijven welke nu nog niet het gegarandeerde recyclepercentage van Coolrec halen, 
na verloop van tijd ook het proces ender de knie krijgen en daardoor ook een gegarandeerd 
recyclepercentage behalen wat gelijk is aan dat van Coolrec. Doordat zij ook een 
gegarandeerd recyclepercentage kunnen behalen is een competitief voordeel wat Cool rec nu 
bezit niets meer waard. Het competitieve voordeel zal dan behaald dienen te worden op het 
logistieke gedeelte vanwege de grote omvang in de kostprijs. Dit wordt mede ondersteund 
door te kijken naar het 'selectiebeleid' van de collectieve systemen. In Frankrijk heeft 
Coolrec-Envie, zeals te zien is in bijlage 4.2, een aantal contracten in handen. Coolrec-Envie 
heeft scherp geboden op de tender en was in andere regio's waar het de contracten nu niet 
in handen heeft gekregen ook de goedkoopste in de verwerking. Maar het contract is tech 
niet in handen gekomen van Coolrec omdat het systeem naar het totaalpakket van het 
logistieke- en recyclinggedeelte heeft gekeken. De totale kosten om de producten bij de 
Coolrec-Envie vestiging te krijgen en de recycling kwam hoger uit dan de producten laten 
recyclen bij een bedrijf dat iets duurder is qua recycling maar wat dichterbij gevestigd is en 
dus minder logistieke kosten met zich meebrengt. 

4.4.4 Distributiesystemen 
Toegang hebben tot een effectief en efficient distributiekanaal is vaak een key success factor 
(Aaker, 1992). Het aanwezige distributiekanaal bij Coolrec is anders dan de gebruikelijke 
distributiekanalen beschreven in de theorie waarbij producten van producenten naar 
consumenten worden verplaatst. Coolrec verkoopt de restmaterialen niet aan de 
eindgebruiker(s) maar aan een soort van tussenhandelaren, de restmaterialen worden 
afgezet aan ondernemingen die de restmaterialen zelf verder verwerken of als grondstof 
voor hun producten gebruiken. Voor Coolrec is het niet zo belangrijk op welke markt de 
materialen worden afgezet als ze maar worden afgezet tegen een zo hoog mogelijke 
opbrengst of tegen zo laag mogelijke kosten. Een effectief en efficient distributiekanaal kan 
wel bijdragen aan hogere opbrengsten voor het restmateriaal omdat bijvoorbeeld afspraken 
niet constant opnieuw hoeven te worden gemaakt. Hiermee worden kosten bespaard en 
uiteindelijk meer winst gegenereerd. 
Om een indicatie te geven wat nu de restmaterialen en de bijbehorende opbrengsten zijn, is 
in bijlage 4.17 een overzicht van de kilogrammen (en % ) restmateriaal per productcategorie 
gegeven en is in bijlage 4.18 de opbrengsten van de diverse restmaterialen gegeven. 
Een analyse van de restmaterialen leert dat de afzetkanalen van de diverse restmaterialen 
zeer beperkt zijn en over het algemeen per restmateriaal steeds uit dezelfde branche komen. 
Het restmateriaal ijzer wordt bijvoorbeeld altijd afgevoerd naar de metaalindustrie, het 
restmateriaal PUR wordt afgevoerd naar de cementindustrie waar het als grondstof dient 
voor cement en zo hebben alle andere restmaterialen een branche waarnaar het wordt 
afgevoerd . Niet ieder restmateriaal heeft een opbrengst, voor het afvoeren van sommige 
restmaterialen dient Coolrec ook te betalen voor de verdere verwerking zeals bijvoorbeeld 
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het afvoeren van de CFK's R11 en R12, en het overige afval wat Coolrec niet kan scheiden 
maar wat wel ontstaat uit het verwerkingsproces. 
Maar zeals gesteld zijn de afzetkanalen per stroom restmateriaal redelijk vaststaand en 
komen deze afzetkanalen veelal uit dezelfde branche. Alternatieve afzetkanalen zijn niet te 
benoemen omdat het restmateriaal naar een onderneming wordt afgezet welke het 
restmateriaal verder verwerkt en het zodoende klaarmaakt voor hergebruik. 
Het is wel belangrijk om meerdere afnemers uit dezelfde branche te hebben/zoeken. 
Wanneer verdere expansie in Europa gerealiseerd wil worden dienen de restmaterialen op 
meerdere plaatsen afgezet te kunnen worden omdat met name de logistieke kosten dan mee 
gaan tellen. 
Om restmaterialen at te zetten in de markt is het wel belangrijk dat Coolrec constant de 
gewenste kwaliteit (van de klant) behaald. Het is voor een klant ook belangrijk dat zijn met 
dezelfde kwaliteit restmateriaal kunnen werken in hun productieproces. Schommelt de 
kwaliteit van de restmaterialen welke Coolrec aanlevert dan zijn productie regelmatig stil 
komen te staan en dan zal een klant (waarschijnlijk) overstappen naar een andere 
leverancier welke wel de gewenste kwaliteit kan aanleveren. 
Ook het volgende mechanisme doet zich voor: hoe beter gescheiden het restmateriaal is, 
dus hoe minder 'vuil' het bevat, hoe meer er voor het restmateriaal wordt betaald. Het is dus 
belangrijk om een constante restmaterialen kwaliteit te behalen, en dus het 
verwerkingsproces ender controle te hebben, en om constant proberen om de kwaliteit van 
het restmateriaal te verbeteren. 
Tussen Coolrec en de afnemers van de restmaterialen vind ook overleg plaats om te kijken 
of kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Een afnemer vraagt aan Coolrec om 
een bepaalde kwaliteit te leveren en Coolrec voert dan een proeftraject uit om de gewenste 
kwaliteit te proberen te bereiken. Samen met de afnemer probeert Coolrec dan om tot een 
overeenstemming te komen en zo aan de eisen te voldoen. Hier is het wederom belangrijk 
dat weer een constante gegarandeerde kwaliteit wordt geleverd. 

4.4.5 Trends en ontwikkelingen 
Een van de meest bruikbare elementen van de marktanalyse is om te bekijken wat de trends 
in de markt zijn. Het antwoord op deze vraag levert twee belangrijke attributen op: het legt de 
focus op veranderingen en helpt met het identificeren van wat nu echt belangrijk is (Aaker, 
1992). Volgens Aaker ( 1992) is het resultaat van de marktanalyse dat er belangrijke 
strategische inzichten verworven worden. 

Een trend die te ontdekken is en vooral de laatste jaren te herkennen is dat steeds meer 
afvalverwerkingsbedrijven ook de aandacht vestigen op WEEE-recycling omdat dit een snel 
groeiende markt (en tevens winstgevende) is. De recycler wil aan de klant een totaalpakket 
op het gebied van recycling kunnen aanbieden en daar valt recycling van WEEE-producten 
ook ender. Daarom zijn de meeste grote afvalverwerkingsbedrijven ook recycling van WEEE
apparatuur in hun pakket gaan opnemen en willen ze hier een groter aandeel gaan behalen 
(wat ook in diverse strategieen naar voren komt beschreven in de concurrentieanalyse). 

Industry Growth Steaes 

Time 
Figuur 4.5 Industry growth stages 
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Een ontwikkeling welke nu gaande is, is dat de kosten van de verwerking steeds lager 
komen te liggen en dat er dus voor Coolrec een noodzaak is om zelf ook tot kostenverlaging 
over te gaan om (in de toekomst) competitief te blijven. Het aanbod voor de recycling van 
WEEE-apparatuur overstijgt de vraag waardoor de winstpercentages zullen krimpen. De 
markt beweegt dus richting de volwassen staat (figuur 4.5). 

Als voorbeeld kan de markt in Duitsland genoemd worden. Daar willen 'grotere' 
ondernemingen 'kleinere' spelers uit de markt prijzen door lagere prijzen te vragen en 
zodoende een prijzenslag veroorzaken. In Duitsland vragen de recyclers tussen de € 130,
/ton en € 150,-/ton voor de verwerking van beeldbuishoudende apparatuur. Als dit 
vergeleken wordt met Coolrec, wat €220,-/ton en€ 260,- rekent als kostprijs, is een recycler 
uit Duitsland met deze lagere kostprijs een geduchte concurrent wanneer deze de markt in 
Nederland kan betreden. Ook bij de categorie koel- en vriesapparatuur ligt de kostprijs in 
Duitsland een stuk lager dan waarmee Coolrec op dit moment werkt. 
Het is nu de cultuur dat de contracten voor de recycling door de collectieve systemen aan 
nationale recyclers worden vergeven, maar dat wil niet zeggen dat dit zo blijft en wanneer 
door marktglobalisering internationale ondernemingen vanuit hun thuisland actief kunnen op 
de Nederlandse markt vormen ze een geduchte concurrent (Johnson et al., 2005). Maar dit 
kan ook andersom worden gedraaid. Coolrec kan nieuwe markten betreden en proberen 
contracten te vergaren, door een lagere kostprijs te realiseren en te rekenen dan 
concurrenten. Het is (en wordt) dus belangrijk om een goede lage kostprijs te hebben om 
zodoende niet bedreigd te worden door concurrenten. 
Een manier waardoor de kostprijs omlaag is te krijgen, is door een extra (en betere) 
bezetting van de verwerkingsinstallatie. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door het 
verwerken van andere producten. De huidige installatie is niet gebonden aan elektrische en 
elektronische apparatuur, waardoor ook bijvoorbeeld autobumpers en andere ijzer-kunststof 
combinaties verwerkt zouden kunnen worden. Deze ontwikkeling, diversificatie, wordt door 
steeds meer verwerkers gestart. 

Een andere ontwikkeling welke nu gaande is, is dat steeds meer recyclingondernemingen 
een pan-european dekking willen realiseren om zodoende aan klanten uit de individuele 
systemen een pakket aan te kunnen bieden waardoor zij de recycling van hun apparatuur in 
Europa voor hun rekening kunnen nemen. Dit is nu vooral interessant op de individuele 
markt maar de collectieve systemen willen langzaamaan in de toekomst ook naar zo'n 
situatie toe, wat door hen ook wordt aangeven in hun visie op de toekomst want zij geven 
aan dat er plannen zijn om de recycling capaciteit te verhogen door internationale 
overeenkomsten. De collectieve systemen willen dus ook een pan-european dekking, wat 
betekent dat zij in meerdere landen actief willen zijn. Dit wordt mede gestimuleerd door de 
Europese Commissie. Deze geeft aan dat de concurrentie tussen de collectieve systemen 
gestimuleerd moet worden om monopolieposities op de markt te voorkomen. De Europese 
Commissie heeft waargenomen dat door het gebrek aan concurrentie de klanten teveel 
betalen voor de recycling diensten, en wil door de concurrentie te bevorderen de prijzen 
lager maken (Veit, 2007). De NVMP heeft ook notie genomen van deze stelling van de 
Europese Commissie en heeft ook de intentie reeds uitgesproken om pan-european te 
worden, en het is te verwachten dat de NVMP in deze ontwikkeling een belangrijke rol gaat 
spelen. Dit komt doordat de NVMP in Europa op dit moment als een van de leidinggevende 
EU WEEE management systemen wordt gezien. Ze werken met hoge standaarden en 
verbeteren constant het logistieke aspect (European Commission, 2006). 

4.4.6 Key succes factors 
Een belangrijke output van de marktanalyse is de identificatie van key success factors . 
Volgens Aaker (1992) is het belangrijk om deze key succes factors te identificeren omdat 
deze een basis vormen om succesvol te concurreren. Succesfactoren zijn die kenmerken 
waarop een onderneming dient uit te blinken om een voorsprong te hebben ten opzichte van 
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de concurrenten (Johnson et al., 2005). Nadat de markt is geanalyseerd lijken een aantal 
succesfactoren te kunnen worden ge"identificeerd. 

Vanwege de grote invloed van de logistieke kosten op de totale kostprijs en daarbij de 
selectiecriteria die beslissen over de verdeling van contracten van de collectieve systemen 
(en ook aanleveringen vanuit de individuele systemen) aan recyclers , is het voor een 
recycler belangrijk om dicht gevestigd bij de klanten te zitten. Wanneer de recycler dicht bij 
de klanten gevestigd is wordt de impact van de logistieke kosten op de totale kostprijs 
minimaal en daardoor wordt de recycler meer interessant. 
Met in het achterhoofd de marktexpansie, en ook de wens van concurrenten om te 
expanderen in Europa en zodoende een pan-european dekking te realiseren , is het 
belangrijk dat er vanuit een locatie, of locaties, wordt gewerkt wat Coolrec aantrekkelijk 
maakt als recycler en wat Coolrec een voorsprong geeft ten opzichte van concurrenten. 
Van de andere kant is het zelf aanbieden van het logistieke gedeelte aan de individuele 
systemen ook een factor welke invloed kan hebben op de keuze van een klant voor een 
recycler. Als een recycler het logistieke gedeelte ook aanbiedt hoeft de klant dit zelf niet 
meer te regelen wat hem tijd (en geld) bespaart. 
Een key success factor welke gerelateerd is aan het voorgaande en steeds meer aan 
importantie wint is het kunnen aanbieden van een pan-european dekking. Klanten 
(collectieve en individuele systemen) willen graag (in de toekomst) een recycler welke voor 
hen de recycling in heel Europa voor hun rekening kan nemen. De voordelen voor systemen 
is dat deze niet voor ieder land waarin deze gevestigd zijn een contract hoeven af te sluiten 
met een andere recycler. Coolrec heeft hier al op proberen in te spelen door het 
samenwerkingsverband EARN waarvan Coolrec deel uitmaakt en wat hiervoor benut kan (en 
dient te) worden . Door het samenwerkingverband EARN heeft Coolrec al een dekking over 
bijna geheel Europa, wat te zien is in figuur 4.6. 

Huidige locaties 

Toekomstige locaties 

..... 
Figuur 4. 6 Dekking Europa samenwerkingsverband EARN 

Hieruit blijkt ook dat het in stand houden van een goede relatie met de stichtingen een 
vereiste is. Wanneer Coolrec een goede relatie met bijvoorbeeld de NVMP onderhoudt, en 
de NVMP wordt ook pan-european actief, heeft Coolrec een streepje voor bij de NVMP ten 
opzichte van de concurrenten omdat zeal 'binnen zijn' bij de NVMP. 

Ook het in stand houden van de relatie met afnemers van belangrijke restmaterialen (ijzer en 
aluminium bijvoorbeeld) is belangrijk omdat de opbrengst uit de afvoer van restmaterialen 
ook een grote inkomstenstroom genereert (ongeveer 40% van de omzet van Coolrec is 
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opbrengsten van restmaterialen). Met het in stand houden van de relatie wordt bedoeld dat 
er getracht moet warden om continu te monitoren wat de wensen zijn van de afnemer om 
deze tevreden te blijven stellen. En als een wens van de afnemer niet gerealiseerd kan 
warden dat goed uitleggen waarom dat niet gerealiseerd kan warden en proberen om samen 
aan een oplossing te werken zodat toch geprobeerd wordt om samen een oplossing te 
bedenken/realiseren. 

Ook het hebben van een lage kostprijs is een succesfactor (of gaat zich ontwikkelen richting 
een succes factor) waarmee strategisch voordeel behaald kan warden ten opzichte van een 
concurrent. Nu is de cultuur bij de systemen nog dat contracten verdeeld warden aan 
nationale recyclers, en dat de keuze voor een recycler wordt gemaakt aan de hand van het 
totaalplaatje (logistieke kosten + verwerkingskosten). Wanneer deze cultuur doorbroken, 
omdat toch ook een missie van de collectieve systemen is om kostenefficient te werken, 
wordt en marktglobalisering dan kunnen eventuele internationale concurrenten interessant 
warden als zij een lagere kostprijs hebben. Dit kan ook omgedraaid warden en Coolrec kan 
het in haar voordeel gebruiken. Wanneer Coolrec een lagere kostprijs heeft als een 
concurrent wordt Coolrec ook aantrekkelijker als recycler. 

Kan sen: 
• Groot Witgoed gaan verwerken; 
• Verticale ketenintegratie; 
• Refurbishment; 
• Marktglobalisering; 
• Gelieerdheid VG; 
• Relatie NVMP; 
• EARN; 
• Nieuw te verwerken producten buiten 

branche. 

4.5 Conclusie 

Bedreigingen: 
• Marktglobalisering; 
• Kostprijs; 
• Beperkte afzetkanalen restmaterialen; 
• Deelprocessen. 

Na het bekijken van de externe omgeving zijn een aantal kansen en bedreigingen naar voren 
gekomen. In deze paragraaf warden de kansen en bedreigingen vernoemd welke invloed 
(kunnen) hebben, op de keuze voor een strategische optie, bij het betreden van de markt in 
Frankrijk bij de ge'identificeerde 'hotspots' . Deze kansen en bedreigingen zijn geselecteerd 
na overleg met de directie, en zijn: 

Kansen: 
• Samenwerking met (kleine) lokale 

recyclers; 
• Uniek concept kunnen aanbieden op 

recyclinggebied; 
• Envie; 
• Contracten collectieve systemen; 
• B2B/B2C markt; 
• Korte looptijd contracten; 
• Refurbishment; 
• Expansieplannen concurrenten. 
• EARN. 
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Bedreigingen: 
• Contracten vergeven aan nationale 

recyclers; 
• (Lokale) politieke onbekendheid; 

• Vergunningen afgifte; 
• Logistiek; 
• Lokale recyclers; 
• Korte looptijd contracten; 
• Kapitaalkrachtige sterkte concurrenten; 
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Hoofdstuk 5 lnterne analyse 

Tu I e lechn ische universileil eindhoven 

Als aanvulling op de kansen en bedreigingen welke volgen uit de externe analyse, dient 
strategieontwikkeling ook gebaseerd te zijn op de doelen, sterkten en competenties van een 
onderneming (Aaker, 1992). Om deze reden wordt er een interne analyse uitgevoerd 
waarvan de intentie hetzelfde is als die van de concurrentieanalyse, alleen heeft het een 
grotere focus op de prestatiebeoordeling en is de analyse veel uitgebreider en diepgaander. 
Elke onderneming dient zijn eigen sterkten en zwakten periodiek te meten om aantrekkelijke 
kansen te zien en om te bekijken of de capaciteiten aanwezig zijn om op deze kansen in te 
springen (Kotler, 2001 ). Het doel van dit hoofdstuk is om de huidige situatie bij Coolrec in 
kaart te brengen en om factoren te identificeren welke bruikbaar (kunnen) zijn bij het 
betreden van een externe markt, in dit geval Frankrijk, maar ook om aspecten te noemen die 
in de gaten gehouden dienen te worden. 

De behandelde punten in de paragrafen in dit hoofdstuk is een combinatie van Aaker (1992) 
welke een aantal criteria geeft, zie bijlage 3.1, waarop volgens hem een organisatie intern 
beoordeelt dient te worden en de aanpak gehanteerd binnen het hoofdstuk 
Concurrentieanalyse. Er is voor een gecombineerde aanpak gekozen omdat het verzamelen 
van dezelfde data als in het hoofdstuk Concurrentieanalyse een soort van benchmark
vergelijking tussen Coolrec en een concurrent eenvoudiger maakt. Zodoende kan duidelijk 
worden aangegeven waar onderlinge verschillen zitten, wat invloed kan hebben op de keuze 
voor een strategische optie. De interne analyse kan uitgebreider en diepgaander worden 
uitgevoerd dan een concurrentieanalyse omdat er immers veel meer informatie beschikbaar 
is (Aaker, 1992). Eventuele sterkten kunnen verder uitgebuit worden om een strategisch 
voordeel te behalen ten opzichte van (een) concurrent(en) (Porter, 1991) en zwakten 
kunnen/dienen te worden afgeschermd of te worden versterkt (Johnson et al., 2005) zodat 
de zwakte(n) de concurrent( en) geen kans geeft om op dat punt een strategisch voordeel te 
behalen. 

5.1 Moederbedrijf 
Een analyse van het moederbedrijf, en de toekomstplannen, is belangrijk. Een analyse helpt 
om de neiging van managers te reduceren op de korte termijn te denken (Aaker, 1992). 
Wanneer een richting waarin een onderneming, met haar Business Units, zich gaat begeven 
kenbaar is kan een duidelijke koers gevaren worden en kan daar de strategie op worden 
aangepast. 

Het moederbedrijf van Coolrec is zeals vermeld in het hoofdstuk lnleiding Van Gansewinkel 
Groep BV. VG heeft een toonaangevende positie op het gebied van afvaldienstverlening en 
recycling in de Benelux. Sinds januari 2007 is VG verkocht aan AVR, marktleider in de 
Benelux op het gebied van het verbranden van afval. AVR Acquisitions is de moeder van 
Holding AVR-Bedrijven. 

VG is sinds de zomer van 2006 op zoek gegaan naar een nieuwe aandeelhouder om 
zodoende verder te kunnen groeien. Die groei is noodzakelijk geacht om de Europese 
marktpositie die nu in handen is te versterken. De vorming van de nieuwe combinatie met 
AVR sluit geed aan bij de ambitie van VG om zich verder te ontwikkelen tot een Europese 
afvaldienstverlener. Dit nieuwe afvalbedrijf met de naam Blue Waste en met circa 6.100 
medewerkers, heeft een jaaromzet van ruim 1, 1 miljard euro waarmee binnen de Europese 
afvalsector een toppositie wordt ingenomen. 

AVR geeft aan dat in hun visie recycling in de toekomst een steeds belangrijkere rel gaat 
spelen/innemen, en dater daarom steeds meer aandacht wordt besteedt aan recycling. Dit is 
mede ingegeven en ondersteund met in het achterhoofd de politieke gedachtegang in de 
Europese Unie betreffende het milieu. Ook VG legt al een (belangrijke) rel weg voor 
recycling, en richting de toekomst wil VG zich steeds meer profileren als een kenniscentrum 
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voor totale afvalzorg teneinde op een maatschappelijk verantwoorde wijze afval in te 
zamelen, te recyclen en te verwerken. Ook is vanuit VG aangegeven, al voor de overname 
door AVR, dat Coolrec de kans krijgt van VG om te groeien omdat VG potentie ziet in 
Coolrec en in de markt waarop Coolrec zich begeeft. Na de overname is dit standpunt 
onveranderd gebleven. 

Een bijkomend voordeel van de gelieerdheid van Coolrec aan VG (en nu ook AVR) is dat 
Coolrec zodoende ook toegang heeft tot het bedrijfsnetwerk van VG (en AVR), wat natuurlijk 
andersom ook geldt. Zo kan het huidige internationale netwerk wat Coolrec bezit uitgebreid 
worden . De toegang tot het netwerk van VG en AVR levert nieuwe contacten op, of in het 
geval van Coolrec, WEEE-apparatuur om te verwerken . Dit wordt mede ondersteund doordat 
VG zelf een van de grootste B2B-klanten van Coolrec is (zie paragraaf 4.2 Klantanalyse). VG 
zamelt de WEEE-apparatuur bij de klanten van hen in en transporteert dit vervolgens naar 
Coolrec die het verder verwerkt. Bij het benaderen van klanten welke nog helemaal niet met 
Coolrec of VG te maken hebben bestaat de mogelijkheid voor beide partijen om een 
totaalpakket aan klanten aan te bieden op het gebied van afvalverwerking en recycling. Het 
zou voor de klant een reden kunnen zijn om voor Coolrec of VG te kiezen, want het 
onderbrengen van de totale afvalzorg bij een partij zou voor hen een belangrijke reden 
kunnen zijn om voor een recycler te kiezen. 

/nvloed VG/A VR 
Zeals eerder gezegd past Coolrec geed binnen de visie van VG, omdat VG de ambitie heeft 
om zich te ontwikkelen tot een Europese afvaldienstverlener te zijn, waarbij recycling een 
steeds belangrijkere rol gaat innemen. Aangenomen wordt dan ook dat Coolrec niet bang 
hoeft te zijn dat het in de toekomst niet meer in de visie van VG past. Een belemmering 
welke nu en dan nog steeds zou kunnen optreden is dat Coolrec door de gebondenheid aan 
VG niet autonoom beslissingen kan nemen. Coolrec krijgt zeals eerder vernoemd de kans en 
ruimte van VG om te groeien, maar is door de gelieerdheid tech afhankelijk van VG omdat 
deze inspraak heeft op de uitbreidingsplannen. En dan hoeft niet specifiek inspraak bedoeld 
te worden in het land of het gebied. Met inspraak wordt bijvoorbeeld ook het kapitaal bedoeld 
wat verschaft dient te worden om een eventuele groei mogelijk te maken. Staat VG niet 
achter de plannen dan zal er geen kapitaal vrijgemaakt worden. Hieruit zou af te leiden zijn 
dat er een bureaucratische organisatiestructuur en dus besluitvorming aanwezig is. Het 
nadeel van een bureaucratische besluitvorming is dat de besluitvorming nogal gebonden is 
aan regels en voorschriften en dat dit de snelheid van het nemen van de beslissingen niet 
ten goede komt (Heijnsdijk, 2000). Ook dient er onnodig veel papierwerk gedaan te worden 
voordat er een uiteindelijke beslissing genomen wordt. De directie geeft aan dat VG 
inderdaad invloed heeft op de uitbreidingsplannen van Coolrec. Wanneer een land wordt 
gekozen dat geen strategisch doelland van VG is dan zal VG uitbreidingsplannen in dat land 
(waarschijnlijk) niet ondersteunen in woord en kapitaal, of de uitbreiding meet dermate 
interessant zijn en mogelijkheden bieden dat VG het wel wil ondersteunen. Deze werkwijze 
zou erop kunnen duiden dat Coolrec niet autonoom zou kunnen werken, maar dit wordt door 
de directie weerlegd . Zij geven aan dat de enige invloed, wat duidt op een bureaucratische 
organisatie, van VG het verschaffen van kapitaal (voor uitbreidingen en investeringen) is, 
maar dat Coolrec verder autonoom kan werken. En wat betreft de invloed van VG op 
beslissingen op (uitbreidings)plannen, deze beslissingen worden in onderling overleg 
genomen, met de daarbijbehorende discussies, waarbij het laatste woord wel aan VG is. 

Sterkten: 
• Sterke Europese positie op het gebied 

van afvalverwerking; 
• Naamsbekendheid VG; 
• Kans (en bijbehorend kapitaal) krijgen 

om te groeien; 
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• Toegang tot bedrijfsnetwerken VG en 
AVR; 

• T otaalpakket. 

5.2 Financieel 

Tu I e technische universiteit eindhoven 

Financiele prestaties wegen ook mee in de beoordeling van een onderneming. Slechte 
financiele prestaties zouden invloed kunnen hebben op de strategie welke gevolgd gaat 
worden. Veranderingen in de financiele prestaties zou ook op veranderingen in de markt 
kunnen duiden en daarom ook invloed kunnen hebben op de te kiezen strategie. 
Het uitvoeren van een financiele prestatieanalyse is vooral bedoeld om als basis te dienen 
om te bepalen of geld intern- of extern gegenereerd dient te worden om bijvoorbeeld 
groeistrategieen uit te voeren (Aaker, 1992). Goede financiele prestaties betekent dat extern 
minder geld genereert hoeft te worden. Winst is een zeer belangrijke indicator voor de 
prestaties van een onderneming. De winst verschaft een basis voor benodigd kapitaal om 
eventuele groeistrategieen uit te voeren (Aaker, 1992). 

Procedure investeringsaanvraag 
De (huidige) situatie bij Coolrec is, als BU van de VG, dat alle investeringen welke Coolrec 
wil doen aangevraagd dienen te worden bij VG. De werkwijze is dat Coolrec jaarlijks een 
businessplan indient bij VG en dit levert dan een investeringsbudget voor Coolrec voor het 
komende jaar op. Het businessplan bestaat uit de volgende punten: winst- verliesrekening 
per vestiging van Coolrec (ook nog gespecificeerd binnen een bedrijf per activiteit), 
investeringen (per vestiging), budget voor extra's. 
Het businessplan dat wordt ingediend om het investeringsbudget te krijgen, wordt opgesteld 
door aan de diverse (locatie )managers te vragen waar zij het komende jaar in willen 
investeren. Er wordt beoordeeld of dit noodzakelijk is en zo ja wordt er een schatting 
gemaakt van de verwachte projectkosten en die worden dan binnen het businessplan naar 
VG meegenomen. ledere BU dient haar eigen budget in op basis de vastgestelde plannen. 
Dit budget kan sterk afwijken van de andere BU's, er is geen vaste relatie met bijvoorbeeld 
het winstpercentage of de omzet van de BU. Zo kan het jaarlijkse budget van de BU's sterk 
afwijken, het is niet voor iedere BU een ongeveer gelijk bedrag. De projecten welke dan 
binnen het totale investeringsbudget van VG vallen worden goedgekeurd ongeacht welke BU 
ze ingediend heeft. 
Wanneer het jaarlijkse budget bekend is weet Coolrec dus exact hoeveel het kan en mag 
investeren in het komende jaar. Binnen het goedgekeurde investeringsbudget dient in 
principe iedere individuele investering nog apart bij VG te worden aangevraagd. Extra 
investeringsaanvragen buiten het budget om zijn wel mogelijk maar deze zijn alleen mogelijk 
als ze nog passend zijn in het totale VG investeringsbudget. Het formulier dat wordt gebruikt 
voor een investeringsaanvraag vanuit Coolrec naar VG is te zien op bijlage 5.1. Heel grote 
investeringen dienen ook nog extra te worden onderbouwd. Na een aanvraag duurt het 
gemiddeld 2 - 4 weken voordat antwoord vanuit VG wordt verkregen al naargelang de 
zwaarte van het dossier. lnvesteringen in bijvoorbeeld productiemiddelen dienen dus eerst 
goedkeuring te hebben van VG voordat ze mogen worden aangeschaft en uitgevoerd. Door 
VG vallen vormen van uitbreiding niet binnen het Uaarlijkse) investeringsbudget. Deze 
dienen daarom apart te worden aangevraagd, met de benodigde onderbouwing. 
Het papierwerk en de manier van besluitvorming bij een investeringsaanvraag heeft dus 
wederom de kenmerken van een bureaucratische organisatie. Uit het bovenstaande verhaal 
zou ook een bekend nadeel van een bureaucratische organisatie ge"identificeerd kunnen 
worden. Deze manier van werken zou ervoor kunnen zorgen dat het nemen van een 
uiteindelijke beslissing (te) lang op zich laat wachten. Dit wordt geprobeerd te verduidelijken 
met behulp van de volgende situatieschets. Er is een onderdeel van een shredder stuk 
gelopen en met de uitval van dit onderdeel ligt het proces stil. Er is de mogelijkheid om een 
nieuw onderdeel te bestellen maar deze is duurder in vergelijking met andere onderdelen. 
Het voordeel is echter wel dat dit onderdeel binnen een paar dagen geleverd kan worden en 
bij de andere goedkopere is de levertijd bijvoorbeeld een maand. Coolrec dient de aanvraag 
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in voor de duurdere want het wil voorkomen dat de productie lange tijd stilstaat. De aanvraag 
wordt door VG behandeld en deze geeft binnen 2 - 4 weken antwoord. Stel dat na 3 weken 
antwoord komt en dat is negatief want VG vind de kosten van de investering te hoog. 
Coolrec dient dan weer een nieuwe aanvraag te doen, welke ook weer moet worden 
behandeld. Uit deze situatieschets is op te maken dat de procedure tijdrovend kan zijn. 
Coolrec geeft aan dat dit nadeel van een bureaucratische organisatie niet opgaat. Wanneer 
een dergelijke soort situatie zich voordoet, wordt aan de aanvraag een hoge prioriteit 
gegeven, en geldt niet meer het FIFO-principe bij de investeringsaanvragen. De aanvraag 
komt boven aan de stapel te liggen en VG neemt een snelle beslissing zodat de productie 
niet te lang stil komt te staan en het bovenstaand genoemde nadeel dus niet opgaat. 
Met betrekking tot projecten wordt weer een andere werkwijze gehanteerd dan hierboven 
beschreven bij (incidentele) onvoorziene investeringen. Het doel van het project is van 
tevoren bekend (bijvoorbeeld het doel voor een nieuwe koelkastlijn: de capaciteit, het aantal 
ploegen waarmee er gewerkt wordt op de lijn, wat voor soort koelkasten er verwerkt moeten 
worden, etc.). Met deze bekende specificaties is destijds in het businessplan naar VG toe 
een projectbudget opgenomen. Dit budget staat dan vast en mag niet meer worden 
overschreden. Met het bekend zijn van de doelen van het project wordt een invulling 
gegeven aan het project in de vorm van een projectvoorstel. Middels een regulatief proces 
tussen directie en projectmedewerkers komt er uiteindelijk een voorstel op papier wat naar 
VG wordt gestuurd . VG kijkt dan ook nog (kritisch) naar het voorstel. Zat het project in de 
jaarlijkse budgetaanvraag, en is het binnen het destijds gestelde budget gebleven, dan zal er 
(waarschijnlijk) een akkoord worden gegeven. Zat het niet in het businessplan wordt een 
akkoord krijgen moeilijker. VG gaat er dan uitgebreider naar kijken, kijken of het nog in het 
budget van VG past en beslissen of het echt noodzakelijk is (of eventueel uitgesteld kan 
worden), of dat het dermate interessant is om te doen dat toch toestemming wordt verleend . 

Behandeling investeringsaanvraag 
Een ander punt dat bekend is van een bureaucratische organisatie is dat het als voordeel 
heeft dat de besluitvorming rationeel en efficient gebeurd, en dat iedereen gelijk behandeld 
wordt (Wikipedia). Voor Coolrec zou dat dus inhouden, als dochter van VG, dat iedere BU 
van VG dezelfde behandeling krijgt. Wat betreft de jaarlijkse budgetaanvragen zouden deze 
dan gelijkwaardig verdeeld worden ender de verschillende BU's van VG. Dat dit klopt blijkt uit 
het feit dat VG zelf prioriteiten geeft aan de verschillende investeringsaanvragen en daarbij 
niet kijkt van welke BU het afkomt. De projecten welke dan afvallen zijn de projecten die 
buiten het totale budget van VG vallen. Dit zijn dus de projecten met de laagste prioriteiten. 
Deze manier van werken houdt Coolrec scherp (en de andere BU's van VG) en zorgt ervoor 
dat Coolrec de investeringsaanvragen diepgaand uitzoekt om ze zodoende scherp neer te 
kunnen zetten. Het voorkomt de situatie dat Coolrec ervan uitgaat dat er toch een jaarlijks 
kapitaal komt en minder scherp is op het financiele vlak als het gaat om het uitzoeken van 
investeringen. Belangrijk is dat Coolrec deze scherpte in alle geledingen behoudt. 

Het gelijk behandelen kan dus als een voordeel worden beschouwd omdat er geen 
onderscheid wordt gemaakt, maar het zou ook een nadeel kunnen zijn. Nadelig zou het 
kunnen zijn als blijkt dat de ene BU meer winstgevend is als een andere BU en dat ondanks 
dit gegeven toch iedere BU gelijk behandeld wordt. Het is voor te stellen dat een meer 
winstgevendere BU gebaat zou (kunnen) zijn met een groter budget om bijvoorbeeld te 
kunnen investeren om zodoende nog beter te kunnen gaan presteren en dus (nog) meer 
winst te genereren voor VG. Wanneer dit extra budget niet ter beschikking komt bestaat de 
kans dat de BU wordt geremd in haar groei en mogelijkheden. Maar zeals gezegd wordt de 
beslissing over het dan wel of niet toekennen van projecten op basis van een prioriteitenlijst 
toegekend . En als de projecten van een BU echt belangrijk zijn dan staan ze hoog op de 
prioriteitenlijst van VG en worden ze uitgevoerd. De prioriteit van een investering kan worden 
verhoogd door aan te tonen dat de investering een dermate grote winst geeft dat het 
interessant is om uit te voeren. Dit wordt gedaan in het project voorstel naar VG toe. Daarin 
worden een aantal verschillende scenario's geschetst met wisselende omgevingsvariabelen. 

36 Juni2007 



Coolrec Group ~ Marktexpansie - L.H.E. Raaijmakers Tu I e technische universiteit eindhoven 

Aan de hand van deze scenario's kan VG zien wat de opbrengsten zijn van de investering bij 
de verschillende omgevingsvariabelen en zodoende een beslissing nemen over het dan wel 
of niet laten doorgaan van de investering. 
Ook Coolrec heeft zelf een aantal Business Units onder zich hangen en de directie geeft aan 
dat het zelf ook een prioriteitenlijst maakt tussen de projecten van de BU en dus zelf ook 
geen verschil maakt tussen de verschillende BU. 

lnvesteringsmogelijkheden m.b.t expansie 
VG heeft zoals eerder gezegd aangegeven, dat Coolrec de kans krijgt om te groeien en dus 
komt het niet rauw op het dak vallen als Coolrec een aanvraag indient om te expanderen in 
het buitenland. Maar wat wil deze kans om te groeien nu precies zeggen? Betekent dit dat 
Coolrec kan expanderen wat het wil met bijhorende investeringskosten of zitten er toch 
belemmeringen aan de groei? 
De directie geeft aan dat er wel degelijk belemmeringen zitten aan de groeimogelijkheden 
van Coolrec. Coolrec dient zich steeds te focussen op een land. Coolrec heeft dit zelf ook 
onderkend en verwoordt in de strategie, namelijk het beheerst groeien. Het focussen op een 
land voorkomt dat Coolrec de grip en controle op de situatie verliest, want uitbreiding naar 
het buitenland vraagt een breed scala aan managementkwaliteiten en een behoorlijke 
hoeveelheid ervaring (Kuemmerle, 2005). Het is een goed teken dat Coolrec zelf al 
onderkent dat het groeien beheerst dient te gebeuren om zichzelf zodoende niet voorbij te 
rennen. Is alles onder controle dan kan de focus weer verlegd worden naar een eventueel 
nieuwe uitbreiding. 
Met betrekking tot het budget wat ter beschikking komt om een eventuele uitbreiding te 
realiseren kan het volgende worden gezegd. VG beslist op basis van het ingediende 
businessplan of het akkoord gaat en dan vooral aan de hand van de cashflow die is 
beschreven in het plan (in het plan is ook de ROI gegeven). Vindt VG de cashflow te laag 
voor de investering die gedaan dient te worden dan zal er minder budget ter beschikking 
worden gesteld. Is de cashflow interessant dan zal het gevraagde budget ter beschikking 
worden gesteld. 

Eerdere expansies van Coolrec hebben aangetoond dat de eerste periode na de start in een 
nieuw land er (vaak) verliezen worden geleden. Dit is onder andere te wijten aan het 
neerzetten van een overcapaciteit en het (nog) ontbreken van opdrachten om die capaciteit 
op te vullen. Belangrijk is om te weten dat VG toen niet in paniek is geraakt en het benodigde 
geduld en ook financiele adem op heeft kunnen brengen om de zaak op de rails te krijgen. 
VG weet namelijk uit eigen ervaring hoe dat de markt in elkaar zit en dat het mechanisme 
eenmaal zo functioneert. Hierbij hoort de aantekening dat dit nog in de 'oude situatie' 
gebruikelijk was, dus voor de overname door AVR. De directie geeft aan dat hun gedachte is 
dat de verliezen langer werden geaccepteerd omdat VG een familiebedrijf was. Nu na de 
recente overname weet de directie niet hoe dat AVR zal reageren. De verwachting is dat 
AVR ook weet hoe het marktmechanisme is maar dat de periode dat verliezen geaccepteerd 
zullen worden wel korter zal zijn. Het accepteren van aanloopverliezen kan echter ook een 
gevaar met zich meebrengen. Het kan betekenen dat Coolrec in deze redenering zelf ook al 
meegaat en dus misschien verliezen makkelijker accepteert in de beginjaren. De directie 
geeft aan dat dit echter niet het geval is en in het begin sterke controle wordt gehouden, 
onder andere door lokaal een financiele controleur te plaatsen. Door de strakke controle kan 
grip op de zaak worden gehouden. Blijkt het de verkeerde kant op te gaan dan kan er 
meteen ingegrepen worden. 

Financiele prestaties 
Financiele prestaties kunnen op een aantal manieren gemeten worden. Een van de 
invalshoeken is om de marktpositie te bekijken welke een onderneming op een moment bezit 
(Aaker, 1992). Coolrec bezit op dit moment een zeer sterke marktpositie in de WEEE-markt 
in de Benelux. Dit is op te maken als gekeken wordt naar de basisvolumes WEEE
apparatuur welke Coolrec op dit moment in de Benelux verwerkt. Coolrec heeft op dit 
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moment de contracten in Nederland in handen van de koel-vriesapparatuur en de 
tv's/monitoren. In Belgie heeft Coolrec het contract voor de koel-vriesapparatuur in handen 
en voor 50% het contract van de tv's/monitoren en 20% OWEB. 
Coolrec bezit deze positie omdat het een totaalpakket kan aanbieden op het gebied van 
WEEE-apparatuur en omdat het als een van de weinigen de verwerking van koel
vriesapparatuur aankan. 
Het hebben van deze contracten betekend een gegarandeerde aanvoer van apparatuur, 
maar Coolrec realiseert zich terdege dat het minder afhankelijk moet worden van deze 
enkele contracten. Wanneer deze contracten verloren gaan aan concurrenten zorgt dat voor 
een verlies in marktaandeel en niet te vergeten omzet. Het is dus belangrijk om ervoor te 
zorgen dat Coolrec niet teveel afhankelijk is van deze paar grote klanten . Dit belang is reeds 
onderkend door Coolrec en hiermee is Coolrec al aan de slag gegaan. Vandaar ook de 
intentie van Coolrec om te expanderen in Europa, een om te groeien en een nog sterkere 
marktpositie te verkrijgen, maar ook om minder afhankelijk te zijn van de huidige contracten. 
Ook op een andere manier is hier door Coolrec ingespeeld. Coolrec gaat zich ook steeds 
meer richten op de ondernemingen welke zich niet verenigd hebben in een collectief 
inzamelsysteem. Hiervoor zijn nieuwe werknemers aangenomen op de afdeling Sales. Zo is 
er bijvoorbeeld een verkoopadviseur aangenomen die een buitendienstfunctie heeft en bij 
zowel bestaande als bij nieuwe klanten de dienstverlening van Coolrec nadrukkelijk op de 
kaart gaat zetten. 

Algemeen 
De werkwijze en controle wat betreft de investeringsaanvragen is boven beschreven. De 
jaarlijkse budgetaanvraag naar VG is echter niet alleen voor investeringen in 
productiemiddelen. Ook wordt er budget aangevraagd voor onder andere opleidingen, 
onderhoud, etc. en indien toegekend door VG wordt staat dat budget ter beschikking van de 
manager die erover gaat. Deze manager kan dan zelf bepalen hoe dat budget besteed 
wordt. Controle daarop wordt nog niet echt uitgevoerd. De manager heeft het budget ter 
beschikking en wordt dat niet overschreden dan is het goed. Coolrec zou hier nog iets 
scherper op mogen zitten, waardoor onnodig(e) dure investeringen achterwege blijven. 
Ook op andere vlakken is Coolrec steeds meer gericht om te kijken of er kostenbesparingen 
gerealiseerd kunnen worden. Zo is er een maintenance engineer aangenomen welke onder 
andere in kaart gaat brengen hoe lang de levensduur van productiemiddelen is en of dat er 
eventueel betere productiemiddelen op de markt zijn en die voor Coolrec daarom goedkoper 
zijn als naar de prijs/kwaliteit verhouding wordt gekeken. 

Zoals gezegd doorloopt een investeringsaanvraag een regulatief traject voordat definitieve 
goedkeuring volgt. Coolrec moet ervoor zorg dragen en controleren dat dit traject ook 
daadwerkelijk wordt doorlopen voordat de investering wordt gedaan. Dit om te voorkomen 
dat de investering reeds is gedaan voordat definitieve goedkeuring is gegeven. Zo wordt 
voorkomen dat kapitaal al wordt uitgegeven voordat het ter beschikking is gesteld . 

Sterkten: 
• Sterk (kapitaalkrachtig) moederbedrijf 

achter zich; 
• VG raakt niet in paniek bij 

aanloopverliezen; 
• Financiele controle; 
• Marktpositie Benelux; 

5.3 Management en organisatie 
Organisatie 

Zwakten: 
• lnvesteringsaanvragen via VG; 

• Afhankelijkheid van budget VG bij 
uitbreidingsplannen; 

• Weinig B2B klanten; 
• Afhankelijkheid van de huidige 

contracten. 

Volgens Heijnsdijk (2000) is de aanwezige organisatiestructuur, organigram Coolrec Group 
en Coolrec Nederland zie bijlage 5.2, binnen de Coolrec Group een lijn-staf structuur met 
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functionele relatie, wat ook weer een kenmerk van een bureaucratie is. De lijn-staf structuur 
is een structuur waarbij controle voorop staat (Mintzberg, 2000). Bevelen worden van boven 
naar beneden gestuurd en uitgewerkt, feedback-informatie wordt verzameld en naar boven 
gestuurd. 
Bij Coolrec is geen sprake van bovenaf opleggen van bevelen en gaat dit kenmerk maar 
gedeeltelijk op. Een van de redenen is de betrekkelijk kleine organisatie van Coolrec op dit 
moment, maar anderzijds heeft de manier van leidinggeven van de directie ook invloed 
hierop. De directie geeft het management vrijheid om zelf zaken aan te pakken en 
oplossingen aan te dragen, wat door de managers als motiverend wordt ervaren en daardoor 
bijdraagt aan een sterke mate van tevredenheid over het werk (Heijnsdijk, 2000). 
Na bespreking met en goedkeuring van de directie kunnen de aangedragen oplossingen 
vervolgens uitgevoerd worden. 
De meeste beslissingen worden dus genomen in onderling overleg tussen de managers. Het 
voordeel hiervan is dat er al draagvlak in de organisatie is voor de te nemen beslissingen, en 
dus niet gesproken kan worden van het opleggen van beslissingen. Wei is het belangrijk om 
in de gaten te houden dat beslissingen rationeel worden genomen en het totale belang 
dienen van de onderneming en niet een persoonlijk belang of voorkeur dienen. Hierover 
wordt controle gehouden doordat alle beslissingen die genomen moeten worden over 
investeringen goedgekeurd moeten worden in de MT-meeting. Tijdens deze meetings wordt 
de investering verklaard en wordt besproken of deze wel binnen de strategie past van 
Coolrec. Is de investering op de gewenste vestiging wel nuttig, of zou het beter zijn de 
investering op een andere vestiging te doen omdat dit beter binnen de strategie past. De 
uiteindelijke beslissing ligt bij de directie maar uit deze manier van werken is af te leiden dat 
voordat beslissingen definitief worden genomen iedereen uit het management zijn zegje 
heeft kunnen doen en zodoende invloed kan hebben op de beslissing, mits er goede 
argumenten aangevoerd worden . 

Ook een punt wat belangrijk is om te weten is dat beslissingen aangaande het personeel 
(zoals bijvoorbeeld een wisseling van 2-ploegen naar dagdienst, etc.) altijd goedgekeurd 
dienen te worden door de OndernemingsRaad (OR). Dit om te voorkomen dat beslissingen 
van bovenaf doorgedrukt worden. In de OR zitten mensen uit alle geledingen van het bedrijf, 
en deze dienen in te stemmen voordat de beslissing ten uitvoer wordt gebracht. Deze 
mensen moeten objectief een beslissing kunnen en durven nemen en niet onder een 
bepaalde druk zijn gezet door bijvoorbeeld hun (directe) manager om een bepaalde richting 
op te gaan met hun beslissing . 

Zoals gezegd lijkt Coolrec een lijn-staf structuur met functionele relatie te hebben, waarbij 
horizontale decentralisatie aanwezig is. ledere BU is in principe verantwoordelijk voor zijn 
Unit. Door Coolrec wordt wel aansturing en controle uitgeoefend op een BU, maar de 
dagelijkse gang van zaken is in handen van de BU-hoofden. Het is belangrijk dat een hoofd 
van een BU het beleid van Coolrec (de directie) uitvoert en niet zijn eigen weg gaat en de 
aansturing aan zijn laars lapt. Het is belangrijk dat dit gebeurt om zodoende een 
onderneming te vormen en SAMEN tot een goed resultaat te komen en niet steeds als 
aparte BV'tjes te werken. 
Onderlinge uitwisseling van informatie tussen de BU 's is ook aan de orde van de dag, net als 
het laten verwerken van apparatuur in een andere BU (al het OWEB nu bij Recydel 
verwerkt). Het is belangrijk dat de juiste gegevens en informatie worden aangereikt zodat 
Coolrec later niet voor problemen komt te staan, of dat werk dubbel gedaan wordt. Duidelijke 
en goede functieomschrijvingen voorkomen deze problemen. Door Coolrec is er recent op 
ingespeeld om dit nog beter in kaart te brengen en is een medewerker aangenomen die de 
brug moet gaan vormen tussen productie en commercie. Deze medewerker gaat zich onder 
andere met deze problemen bezighouden. 
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Binnen Coolrec zijn nog meerdere overlegorganen actief. Maandelijks is er bijvoorbeeld een 
KAM-overleg6

• Het uitgangspunt van het KAM-team is de zorg voor arbeidsomstandigheden, 
gezondheid en veiligheid . In dit overleg wordt door de diverse afgevaardigden van afdelingen 
allerhande zaken omtrent kwaliteit, Arbo en milieu doorgenomen. Zaken zoals hoe het 
productieproces verbeterd kan worden door eventueel een andere machine te gebruiken, 
hoe bepaalde documenten ingevuld dienen te worden om een betere informatie-uitwisseling 
te krijgen en daardoor een efficienter proces, etc. 
Maandelijks is er ook een MT-meeting, wat zich vooral op de efficiency van de organisatie 
richt, waarin een vaste agenda wordt doorgenomen. Punten die op deze agenda staan zijn te 
zien in bijlage 5.3. Deze MT-meeting vindt op twee niveaus plaats, voor Coolrec Nederland 
en voor de Coolrec Group. In de MT-meeting voor Coolrec Nederland worden ook 
beslissingen genomen over aanvragen die vanuit het KAM-overleg naar voren zijn gekomen. 
Bijvoorbeeld als vanuit het KAM-overleg naar voren is gekomen dat er een investering 
gedaan dient te worden aan een productielijn waardoor arbeidsomstandigheden verbeterd 
worden, dient er in de MT-meeting een beslissing genomen te worden. 
Om de communicatie over besluiten en maatregelen te verbeteren, maar ook om ideeen en 
kritiek vanuit de organisatie te horen, maakt Coolrec gebruik van het linking-pin model. Dit 
betekent dat in ieder overleg minstens een deelnemer zit die tevens in een ander overleg zit. 
Hierdoor kan informatie formeel en snel naar alle lagen van de organisatie worden gebracht. 
Het linking-pin model is bedoeld om informatie in twee richtingen te kunnen verplaatsen - de 
leiding kan snel maatregelen bekend maken, en de medewerkers kunnen snel een bepaald 
thema in het juiste echelon brengen. Het gevaar van dit model kan zijn dat iemand, als het 
ware, twee petten opkrijgt. Hij dient dan voorstellen in om bijvoorbeeld 
arbeidsomstandigheden te verbeteren vanuit zijn rol in het KAM-team, en tijdens de MT
meeting dient er dan een rationeel besluit genomen te worden. Wordt het goedgekeurd dan 
dient er een budget bepaald te worden voor het voorstel. Vanuit zijn functie voor het MT zal 
hij dienen te proberen dit budget zo klein mogelijk, en vanuit zijn rol voor het KAM-team dient 
hij weer te proberen dit budget zo groot mogelijk te krijgen. Dit kan wel eens tot tegenstrijdige 
belangen leiden. 
Ook is er vier keer per jaar een operationeel overleg tussen de diverse locatiemanagers. 
Daarbij worden twistpunten in de productie doorgenomen. Een groot voordeel van dit 
gezamenlijke overleg is dat informatie met elkaar kan worden uitgewisseld. Eventuele 
nieuwe problemen bij een productielijn zijn misschien voor een ander een herkenbaar 
probleem waar al een oplossing voor is gevonden. De oplossingsmethode kan dan aan 
elkaar worden doorgespeeld, waardoor het 'wiel' niet twee keer hoeft te worden uitgevonden. 

Management 
Definitieve beslissingen liggen bij de directie en dus ook de beslissing betreffende het waar 
en met welke strategie de uitbreiding wordt gerealiseerd. De directie heeft voldoende kennis, 
kunde en ervaring in huis om gegronde beslissingen te nemen, maar laat zich vanuit de 
organisatie uitgebreid informeren en adviseren, om een zo goed mogelijk doordacht en 
gedragen beslissing te kunnen nemen. 
In vele situaties wordt er dus al door de managers een oplossing aangereikt. Mede dankzij 
deze manier van werken worden beslissingen breed gedragen in de organisatie. Het is wel 
belangrijk dat de directie, de beslissingsbevoegden dus, zelf ook nog rationeel naar (de) 
voorstellen van managers kijken en genoeg tijd ervoor nemen om een rationele beslissing te 
nemen. Dit om te voorkomen, als voorbeeld , dat beslissingen genomen worden die een 
bepaalde kant opgestuurd worden door een manager. Maar zoals eerder gezegd wordt dit 
ondervangen doordat (investerings)beslissingen in het MT worden besproken en daarna hun 
fiat krijgen of niet. 

6 KAM = Kwaliteit, Arbo en Milieu 
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Ook het uitleggen van de genomen beslissingen naar alle geledingen van de organisatie is 
een taak van het management. Het is belangrijk dat dit gedaan wordt om een draagvlak te 
creeren binnen de organisatie voor beslissingen en om te voorkomen dat er onvrede ontstaat 
op de werkvloer. Worden beslissingen niet helder verklaard dan kan de eenheid van de 
organisatie verloren gaan en kunnen aparte BV'tjes ontstaan binnen een organisatie. Dit 
dient dus voorkomen te worden omdat het belangrijk is dat afdelingen (of een Groep) 
SAMEN tot een goed resultaat komen (De Sitter, 2000). 

De cultuur binnen Coolrec wordt door het personeel als open ervaren, de machtsafstand 
tussen management en personeel is dus niet zo groot (Heijnsdijk, 2000). Deuren staan altijd 
open en het management (op verschillende niveaus in de organisatie) is gemakkelijk te 
benaderen voor het personeel. Het voordeel hiervan is dat problemen niet lang blijven spelen 
en meteen opgelost kunnen worden, maar het nadeel zou kunnen zijn dat het management 
teveel tijd met het oplossen van problemen kwijt is en dat het te weinig tijd heeft voor de 
eigen werkzaamheden. Navraag vertelt dat dit nadeel echter niet geldt. 

Uitvoering 
Aaker (1992) geeft in zijn theorie aan dat bij een interne analyse het ook belangrijk is om te 
bekijken of er in de organisatie capabele mensen aanwezig zijn die de toekomstige 
strategieen eventueel zouden kunnen uitvoeren. Of er bijvoorbeeld mensen in huis zijn die 
de huidige en toekomstige strategieen kunnen ondersteunen. In het verleden heeft Coolrec 
al enkele keren een uitbreiding gerealiseerd. De gevolgde paden van toen komen later nog 
aan de orde in de paragraaf strategie, maar nu wordt iets vermeld over de destijds gevolgde 
uitvoering. 

Coolrec heeft dus al eerder marktexpansies uitgevoerd. Bij de eerdere marktexpansies is 
gebleken dat het niet perse noodzakelijk is om de productielijn welke Coolrec hanteert te 
kopieren in de fabrieken. Het hangt iedere keer van de situatie ter plaatse af. Er wordt 
geanalyseerd hoe dat het proces ter plaatse functioneert, functioneert het goed dan worden 
er geen aanpassingen gedaan. Functioneert het onvoldoende of wil Coolrec aanpassingen 
doen aan het proces om bijvoorbeeld extra mogelijkheden te hebben dan worden 
aanpassingen aangebracht. Het is dus geen vereiste dat de productielijn en machines van 
Coolrec geplaatst worden. 
Destijds zijn er mensen van Coolrec lokaal gedetacheerd, op productie- en management 
niveau. Deze mensen hebben de lokale medewerkers de manier van werken van Coolrec 
bijgebracht om voor eenheid van werken in de organisatie te zorgen. Na verloop van tijd zijn 
de taken aan de lokale medewerkers overgedragen. Het voordeel is dat de lokale mensen 
zich niet gepasseerd voelen als ze ineens aan de kant worden geschoven omdat er nieuwe 
mensen in de organisatie worden geplaatst, en Coolrec behoudt de lokale banden en relaties 
die de huidige managers hebben (bijvoorbeeld lokale politieke banden). Een probleem zou 
wel kunnen ontstaan als de lokale mensen de door Coolrec gedetacheerde mensen niet 
accepteren of wanneer besluiten die genomen worden niet gedragen worden door de lokale 
managers. Coolrec dient ervoor te waken dat dit zo min mogelijk voorkomt, en kan dit 
trachten te voorkomen door de mensen betrokken te houden (De Sitter, 2000). 
Betrokkenheid wordt gecreeerd door overleg. Het is dus belangrijk dat beslissingen in 
onderleg genomen worden en dat beslissingen duidelijk uitgelegd worden zodat uiteindelijk 
iedereen achter de beslissing staat. 

Het tijdelijk detacheren van mensen is mogelijk omdat het aan de gang houden van een 
fabriek in feite ook niet zoveel personeel vergt, de helft van het directe personeel is 
uitzendkracht. Het minimale vereiste personeel is: 

voorman; 
moet het vloerpersoneel aansturen en controle bewaken (grote 'span of control', 
(Heijnsdijk, 2000)) 
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technische man; 
meet kunnen sleutelen aan machines op het moment dat er iets kapot iets. Grote 
storingen of problemen terzijde gehouden 
vloerpersoneel (uitzendkrachten) 
moeten de containers lessen, de apparatuur op de band zetten, en volle bakken 
vervangen 

De aanvoer van de containers en de afvoer van de restmaterialen zou centraal geregeld 
kunnen worden, net als de administratie. ledere medewerker kent dus zijn taken en 
leidinggeven komt er dus op neer dat er toegezien wordt dat medewerkers de regels en 
voorschriften naleven en dat zij hun planning halen (Heijnsdijk, 2000). 

Personee/ 
Volgens Aaker (1992) dient een organisatie niet alleen te worden beoordeeld op basis van 
human resources maar dienen deze human resources ook gevoed te worden . Een gezonde 
organisatie bestaat uit werknemers die gemotiveerd zijn , uitdagingen zoeken, en groeiende 
zijn in hun beroep. 
Bij Coolrec worden deze human resources 'gevoed' door een aantal voorzieningen. Er is 
bijvoorbeeld een jaarlijks budget vrijgemaakt voor opleidingen en cursussen , enerzijds omdat 
het meet vanuit ISO, anderzijds voor de ontwikkeling van de werknemers en de organisatie. 
Deze cursussen worden of door Coolrec aangeboden aan het personeel 6f het personeel 
vraagt zelf om deze cursussen. Bij initiatief vanuit het personeel wordt bekeken of de cursus 
relevant is voor de werknemer( s) en het dus iets toevoegt. Het mes snijdt zo aan twee 
kanten. De kwaliteit van het werk (en dus uiteindelijk de efficiency van het werk) wordt 
verbeterd door de cursussen waardoor Coolrec nog beter (lees efficienter) gaat presteren en 
het personeel wordt zelf kwalitatief beter wat ten goede aan hen zelf komt. Andere 
voorzieningen welke bijvoorbeeld voor het personeel getroffen worden zijn bijvoorbeeld het 
jaarlijks terugkerende personeelsfeest. Ook worden met speciale gelegenheden presentjes 
uitgedeeld aan het personeel (denk aan: kerstpakket, kerstbingo, paascadeau, 
secretaressedag). Hiermee laat Coolrec aan de werknemers hun waardering blijken, wat ten 
goede komt aan de motivatie van het personeel. Ook op het gebied van de beloningen voor 
de arbeid wordt Coolrec door het personeel als een (zeer) goede werkgever beschouwd. 

Voor het personeel is er ook de mogelijkheid aanwezig om door te groeien in de organisatie. 
De instelling van Coolrec is om geen enkele medewerker te belemmeren in zijn/haar groei. 
Blijkt dat een medewerker wil doorgroeien (en de capaciteiten heeft) en is binnen Coolrec 
geen positieverbetering mogelijk dan wordt de medewerker overgeplaatst naar VG als daar 
wel een functie is. 
Andersom bestaat deze mogelijkheid natuurlijk ook. Er worden mensen vanuit VG bij Coolrec 
geplaatst om te groeien in hun mogelijkheden. Ook nog op een andere manier kan er gebruik 
worden gemaakt van mensen van VG. Dit wordt aan de hand van een recent voorbeeld kort 
verduidelijkt. Om Coolrec van een nieuw logo te voorzien en geed in de markt te zetten is 
gebruik gemaakt van de expertise van een marketing manager van VG. Wanneer Coolrec 
zelf daar een FTE voor zou moeten aannemen zou dat te duur zijn geweest en door het nu 
tijdelijk inhuren vanuit VG is dit eenvoudig en goedkoop op te lossen. Het voordeel van het 
gebruik van mensen die al actief zijn in de business is dat al bekendheid is met het wereldje 
en de mensen meteen inzetbaar zijn . 

Sterkten: 
• Managementstijl; 

• Linking-pin model; 
• Operationeel overleg; 
• Open bedrijfscultuur; 
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Zwakten: 
• Uitwisseling informatie en gegevens 

tussen BU's onderling 
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• Flexibel in productietermen (niet perse 
hoeven neerzetten van een Coolrec 
installatie ); 

• Detacheringmogelijkheden; 
• Doorgroeimogelijkheden personeel. 

5.4 Productie 
Verwerkingsmogelijkheden 
Coolrec heeft de mogelijkheden om negen van de tien genoemde categorieen WEEE
apparatuur te recyclen. Alleen de categorie Verlichtingsapparatuur kan Coolrec niet recyclen. 
Wordt dit toch aangeleverd dan wordt het door Coolrec naar een recycler gebracht die het 
wel kan verwerken . In tabel 5.1 is weergegeven wat de diverse BU's van Coolrec kunnen 
verwerken. Bij deze verwerkingsinstallatie's, zeals vermeld in paragraaf 4.4.5, geldt dat ze 
niet gebonden zijn aan het verwerken van elektrische en elektronische apparatuur maar ook 
andere ijzer-kunststof combinaties kunnen verwerken. 
Uit tabel 5.1 is op te maken dat Coolrec op dit moment nog niet op iedere locatie in staat is 
om pentaan koelkasten te verwerken en zodoende dus in te spelen op de verandering in 
samenstelling in de markt. Wei kan met aanpassingen aan de installatie een huidige CFK
koelkastverwerkingslijn worden opgebouwd tot een lijn welke pentaan- en CFK-koelkasten 
kan verwerken . 

Naam Waar Koel-vries TV's/monitoren OWEB/ICT 
Pentaan CFK 

Cool rec Eindhoven x x 
Nederland 

Dordrecht x x x 
Apparec Tisslet, BelQie x x x x 
Recvdel Luik, BelQie x x 
Coolrec France Lesquin, x 

Frankrijk 
Techno Waste Basildon, x x 

Eng eland 
Tabet 5.1 Overzicht verwerkingsmogelijkheden 

De productiecapaciteiten van de verschillende categorieen, per afzonderlijke verwerkingslijn, 
welke gerealiseerd kunnen worden zijn per BU: 

[1] = Recydel I Apparec I Coolrec France 
[2] = Coolrec Eindhoven I Coolrec Dordrecht I Technowaste 

Koel-vries Pentaan: 
Koel-vries CFK: 
Koel-vries CFK/Pentaan 
TV's/monitoren*: 
OWEB: 
ICT (refurbishment): 

[1] 
25 - 35 stuks/uur 
25 - 35 stuks/uur 
25 - 35 stuks/uur 
1 O stuks/man/uur 
10 ton/uur 
100 stuks/uur 

[2] 
70 stuks/uur 
70 stuks/uur 
70 stuks/uur 
1 O stuks/man/uur 

* De capaciteit wordt bepaald door het aantal werkplaatsen te vermenigvuldigen met het 
aantal tv's/ monitoren verwerkt per man per uur. Coolrec Dordrecht heeft bijvoorbeeld 8 
werkplaatsen dus daar zouden 80 stuks tv's/monitoren per uur verwerkt kunnen worden. 
Apparec heeft 20 werkplaatsen om tv's/monitoren te verwerken. 

Met deze productiecapaciteiten is Coolrec op dit moment in staat om meer apparaten te 
verwerken in minder tijd dan concurrenten, wat komt door de samenstelling van het proces. 
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De capaciteit van de koel-vries lijn (CFK, Pentaan, CFK/Pentaan) wordt bepaald door de 
capaciteit van de aftapinstallatie. Ook de grootte van de apparatuur welke over de lijn wordt 
gestuurd heeft invloed op de capaciteit. Capaciteitsproblemen zullen voor Coolrec niet snel 
optreden, redenen zijn: 

overcapaciteit; Coolrec heeft op dit moment op iedere lijn overcapaciteit (om 
calamiteiten op te vangen) 
ploegendienst; Cool rec kan schakelen naar meerdere ploegen ( dient wel 3 weken 
van te voren aangegeven te worden) 
onderling transport; productie overplaatsen naar andere vestigingen van Coolrec 
extra lijn toevoegen; de capaciteit van de shredders zouden een toevoeging van een 
extra lijn aankunnen 

Coolrec kan dus reageren op capaciteitsveranderingen en mag dus flexibel daarin genoemd 
worden. Flexibel mag Coolrec ook op een ander vlak genoemd worden. Coolrec is in staat 
om flexibel te reageren op (onverwachte) aanvragen van klanten. Dit wordt door de klanten 
ook duidelijk aangegeven in de gehouden enquete. Het is voor klanten mogelijk wanneer zij 
met een partij apparatuur zitten en er dringend vanaf moeten/willen en zij 's morgens Coolrec 
bellen om te vragen of Coolrec het kan verwerken, zij het in de middag al kunnen komen 
brengen. Het hele planningsproces hoeft dan niet doorlopen te worden waardoor tijd verloren 
gaat. Deze procedure komt over het algemeen bij vaste klanten voor waarmee contracten 
zijn getekend en dus al prijsafspraken zijn gemaakt. De vastgelegde prijsafspraken gelden 
dan. Maar ook met nieuwe klanten komt het incidenteel voor. Dan worden via een kort 
contact met de marketingafdeling snel prijsafspraken gemaakt en kan de apparatuur 
geleverd worden. Deze flexibiliteit wordt door de klanten zeer op prijs gesteld. 

Ook mag het verwerkingsproces continu genoemd worden. Hiermee wordt bedoeld dat een 
gegarandeerde capaciteit wordt verwerkt en er weinig schommelingen in de 
productiecapaciteit zit. 
De verwerkingsinstallatie's zet Coolrec zelf in elkaar. Coolrec koopt losse onderdelen en 
bouwt vervolgens zelf de installatie. Het voordeel is dat de installatie goedkoper is dan 
wanneer Coolrec een gehele installatie zou kopen. Ook voldoet het technisch aan de eisen 
van Coolrec. Op alle locaties wordt met dezelfde type machine gewerkt waar wel verschillen 
in verwerkingscapaciteit zijn. Zodoende kan het proces als het ware gestandaardiseerd 
genoemd worden. Door de jarenlange ervaring met het bouwen, het werken en onderhoud 
van de installatie heeft Coolrec het proces onder controle. Coolrec is de installatie steeds 
meer aan het optimaliseren. Een ander bijkomend voordeel van de standaardisering is ook 
dat minder kosten gemaakt hoeven te worden voor bijvoorbeeld reserveonderdelen . Deze 
kunnen op een vestiging worden opgeslagen en dan bijvoorbeeld door middel van een 
koerier naar de vestiging worden vervoerd als ze daar benodigd zijn. 

Product en service kwaliteit 
Uit de afgenomen enquete is gebleken dat de kwaliteit van de diensten, ender andere de 
kwaliteit van de recycling en de prijs/kwaliteit verhouding, van Coolrec als goed worden 
ervaren (zie paragraaf 4.2.3), wat mede wordt ondersteund door de antwoorden van de 
klanten op de vraag in de enquete of zij Coolrec bij relaties zouden aanbevelen. Ze 
antwoorden hier alien JA op, wat toch een blijk van waardering is en aantoont dat klanten in 
ieder geval tevreden zijn over Coolrec. Een benchmark-vergelijking met de concurrenten is 
ook gevraagd bij iedere vraag, evenals een directe vraag met daarin gevraagd wat Coolrec 
onderscheid van de concurrenten, maar niet veel klanten hebben deze vragen beantwoord . 
Hierdoor is een benchmark-vergelijking vanuit klantoogpunt niet echt mogelijk, maar het 
geeft wel aan dat Coolrec niet echt onderscheidend is ten opzichte van de concurrenten. 
Door de klanten wordt in de enquete wel duidelijk aangegeven dat bij de keuze voor een 
recycler de kwaliteit een zeer belangrijke keuzecriteria is. En dan wordt niet alleen het 
behaalde recyclingpercentage als kwaliteit bedoeld, maar ook klachtenafhandeling, service, 
werken volgens afspraak, etc. Op dit moment behaalt Coolrec al recyclingpercentages van 
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boven de 90% voor koel- en vriesapparatuur en tv's en monitoren en van boven de 80% voor 
het bruin- en grijsgoed, maar het is dus zaak voor Coolrec om ook op de andere vlakken de 
huidige kwaliteit te behouden of te verbeteren zodat Coolrec op dit punt (nog) beter scoort bij 
klanten. 

Uit een aantal enquete's komt naar voren dat Coolrec op sommige momenten te kort schiet 
in de communicatie naar de klanten toe. Klanten geven aan dat ze wat vaker contact willen 
hebben om wensen aan te geven en om (eventueel) zodoende een relatie op te kunnen 
bouwen, of dat ze niet geheel op de hoogte zijn van de verwerkingsmogelijkheden van 
Coolrec. Het is belangrijk dat Coolrec hiermee aan de slag gaat, om de klanten bij zich te 
houden en te binden. Hier is door Coolrec al op ingespeeld door het aannemen van een 
nieuwe medewerker Sales. Het is echter wel belangrijk om de markt in te blijven stappen. Zo 
kunnen nieuwe trends en ontwikkelingen worden herkend en kan onvrede bij klanten worden 
opgemerkt wat uiteindelijk allemaal ten goede komt voor Cool rec zelf. 

Ook de kwaliteit van de restmaterialen dient aan de gewenste, gevraagde kwaliteit te 
voldoen, omdat deze ook een belangrijke inkomstenstroom genereert. Door Coolrec wordt 
deze kwaliteit gecontroleerd door wekelijks steekproeven te houden en door een regelmatig 
contact met de afnemers van de restmaterialen ter controle, als ook door samenwerking met 
de afnemers wanneer zij speciale eisen en wensen hebben. Afnemers kwalificeren de 
kwaliteit van de restmaterialen op dit moment als goed. 
Coolrec heeft zoals eerder ook al is gezegd in paragraaf 4.4.2 de mogelijkheid om te kiezen 
tussen diverse afnemers voor de restmaterialen. Dit is mede ingegeven door de kwaliteit van 
de restmaterialen die Coolrec behaalt. Het is daarom belangrijk om de kwaliteit van de 
restmaterialen op een hoog niveau te houden. Ook dient de relatie met de afnemers van de 
restmaterialen goed onderhouden te worden, omdat de inkomsten uit de restmaterialen ook 
een (grote) inkomstenbron vormen. Voor de ene soort restmateriaal lijkt dat belangrijker te 
zijn (aluminium en ijzer leveren het meeste op zoals blijkt uit bijlage 4.18), maar het is 
belangrijk om dat bij alle afnemers te doen. Zo kunnen duurzame, langdurige relaties 
opgebouwd worden met klanten. 

lnnovatie 
Zoals gezegd probeert Coolrec het proces te optimaliseren om zodoende nog betere, meer 
constante recyclepercentages te behalen en om minder onderhoud en slijtage (en dus 
kosten) aan de installatie te hebben. 
Binnen Coolrec zijn een tweetal projectteams aanwezig welke zich met het optimaliseren 
bezig houden. Een technisch projectteam voor het uitvoeren van projecten aan 
processen/installaties wanneer deze niet (optimaal) functioneren. Het niet functioneren kan 
worden aangegeven vanuit de vestiging, of door het andere projectteam. Dat projectteam is 
een soort van innovatie team, wat nu uit een FTE bestaat bijgestaan door enkele TU/e 
studenten. Dit team wordt vanuit de directie aangestuurd en houdt zich bezig met 
bedrijfskundige zaken. Het dient naar oplossingen te zoeken om de organisatie naar een 
hoger niveau te brengen, het regelt de benodigde vergunningen, etc. Ook analyseert dit 
team de processen als blijkt dat processen niet (optimaal) functioneren, of de benodigde 
kwaliteit niet behalen. Wanneer dan blijkt dat het een technisch probleem is, wordt dit 
doorgegeven aan het technische projectteam welke er dan mee aan de slag gaat. 
Het voordeel van deze projectteams is dat deze op alle vestigingen komen en dus kennis 
van zaken hebben van alle vestigingen. Zo kan een probleem herkenbaar zijn omdat het op 
een andere vestiging ook al is opgetreden. Is er toen al een oplossing voor gevonden dan is 
die waarschijnlijk weer toepasbaar. Ook de standaardisatie van de productiemiddelen 
bevordert dit. 
Doordat deze teams nu in omvang betrekkelijk klein zijn en al zo bekend zijn met Coolrec, is 
het belangrijk dat de informatie welke zij bezitten geborgd blijft of wordt. Wanneer om wat 
voor reden dan ook de teams zouden vertrekken zou een groot gedeelte van de kennis 
verloren gaan. Bij het technische team wordt dit enigszins ondervangen doordat veel kennis 
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over de installaties en het onderhoud ook bij de locatiemanagers zit. Bij het andere team is 
dat wat moeilijker omdat dit team maar uit een persoon bestaat. 
Zoals gezegd houden de twee projectteams zich ook bezig met innovatie. Zo is er door de 
teams een installatie ontworpen welke het mogelijk maakt om op de koel-vries 
verwerkingslijn de CFK's en het pentaan op te slaan in een tank (in gebruik in Dordrecht en 
Basildon). Deze gassen werden eerst opgeslagen in aparte tanks. Voor de afnemers van de 
CFK's en het pentaan maakt het weinig verschil op welke van beide manieren het wordt 
opgeslagen, maar voor Coolrec betekent dit dat er in het proces minder handelingen 
benodigd zijn. Coolrec is op dit moment de enige recycler die volgens dit principe verwerkt. 
De afweging welke steeds wordt gemaakt als er een innovatie is gevonden of zich aandient 
is of Coolrec wel mee moet gaan in de innovatie en het dus van waarde kan zijn voor 
Coolrec. En zo ja binnen welke vestiging van Coolrec zal de innovatie dan warden 
ge'implementeerd, waarover dan tijdens de MT-meeting wordt gediscussieerd. 

Veiligheid 
Ook de veiligheid van de werkzaamheden is een belangrijk onderwerp binnen Coolrec. Dit 
wordt onder andere door het technisch projectteam gerealiseerd. Wanneer zij een installatie 
plaatsen wordt door hen al gekeken naar de veiligheid en aanpassingen gemaakt aan de 
installatie of lijn zodat er geen (bijna) ongelukken kunnen plaatsvinden. Dit wordt ook mede 
ondersteund door het KAM-team, welk voor eenduidigheid zorgt in het veiligheidsbeleid. 
Vroeger was het zo dat het technisch projectteam ter plaatse bekeek wat de benodigde 
aanpassingen zouden moeten zijn. Nu wordt dat ook nog gedaan maar wordt het 
aangestuurd vanuit het KAM-team om er proberen voor te zorgen dat er weer een soort van 
standaardisatie tussen de verschillende vestigingen plaatsheeft. Wanneer een installatie 
wordt opgeleverd wordt, voordat de productie mag warden gestart, er een audit gedaan door 
het KAM-team om te kijken of de installatie voldoet aan de veiligheidseisen . 

Logistiek 
Coolrec heeft zoals gezegd geen eigen logistieke tak, maar biedt het wel aan naar de klant 
toe als een soort van service. Door de gelieerdheid aan VG kan Coolrec gebruik maken van 
een andere BU van VG, namelijk Hoogers Transport B.V. , wat een internationaal 
transportbedrijf is. Dat Hoogers ook een BU is van VG wil nog niet betekenen dat Coolrec 
altijd gebruik maakt (of moet maken) van de diensten van Hoogers. Hoogers wordt gebruikt 
als ze marktconform zijn, zo niet dan wordt een andere logistiek dienstverlener in 
geschakeld. 
Zoals gezegd in paragraaf 4.1.4 zit er aan het vervoer van koel- en vriesapparatuur allerlei 
voorwaarden verbonden. Het is dan ook niet interessant om grate afstanden te moeten 
overbruggen met koel- en vriesapparatuur. Als Coolrec dicht bij de klanten zit zijn de 
logistieke kosten minder groat dan wanneer grate afstanden overbrugd moeten warden. 
Binnen Coolrec is een norm welke aangeeft wat het maximale aantal kilometers is dat 
gereden mag warden om een gebied nog interessant te maken. Bij Coolrec wordt als norm 
aangehouden voor koel- en vriesapparatuur, dat er binnen een straal van 200 km tussen de 
5 - 15 miljoen mensen dienen te wonen om een fabriek neer te zetten. Is de straal grater 
dan is het qua logistiek niet meer rendabel om de koel- en vriesapparatuur naar de fabriek te 
vervoeren vanwege de opgelegde regels vanuit de EU die gebonden zijn aan het vervoer. Uit 
gesprekken met concullega's is gebleken dat zij ongeveer dezelfde normen hanteren, en dus 
met dezelfde beperkingen te maken hebben. Voor de andere categorieen producten gelden 
andere afstanden als norm. Recydel Belgie doet nu bijvoorbeeld de recycling van alle 
producten uit de categorie OWEB van de fabrieken die Coolrec op dit moment heeft in 
Europa. De afstanden die voor de andere categorieen gelden zijn: 

Categorie OWEB + IT: ± 500 km 
Categorie Beeldbuishoudend: ± 200-300 km 
Categorie Groot Witgoed: ± 200-300 km 
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Sterkten: 
• Verwerkingscapaciteit; 
• Projectteams welke bij de diverse BU's 

komen; 
• Technische verwerkingsmogelijkheden; 
• CFK/pentaan 

verwerkingsmogelijkheden; 
• Goede kwaliteit restmaterialen (in de 

ogen van de klant); 
• Know-how over proces; 
• Standaardisatie verwerkingsinstallatie's; 
• Afzetkanalen restmaterialen; 
• Kwaliteit van de recycling; 
• Prijs/kwaliteit verhouding; 
• lnnovatiekracht; 
• Veilige werkzaamheden; 
• Flexibiliteit; 
• Mogelijkheid om Hoogers in te 

schakelen. 

5.5 Strategie 
Oude strategieen 

Zwakten: 
• Niet overal pentaanverwerkingslijnen; 
• Alleen fabrieken in Nederland, Belgie, 

Noord-Frankrijk en Engeland; 
• Geen eigen logistieke tak; 
• Tekortschieten in communicatie naar de 

klant toe; 
• Niet duidelijk onderscheidend ten 

opzichte van concurrenten; 
• 200 km norm koel- en vriesapparatuur. 

Coolrec heeft zoals gezegd al eerder geexpandeerd. Op bijlage 5.4 is het gevolgde 
expansiepad gegeven. Na het realiseren van de expansies kunnen een aantal problemen 
benoemd worden, waardoor de expansie niet geheel volgens wens is verlopen. 

Bij Recydel is VG ingestapt met een meerderheidsbelang. De overige aandeelhouders zijn 
geselecteerd om voet aan de grond te krijgen in het politiek gevoelige Wallonie. De nieuwe 
elektronicalijn bij Recydel was destijds totaal iets nieuws en bleek niet goed te lopen, wat 
rode cijfers tot gevolg had. Vanwege de rode cijfers zakte het vertrouwen van Coolrec om 
Recydel te runnen dramatisch, wat erin resulteerde dat de overige aandeelhouders zich ook 
met de dagelijkse business gingen bemoeien . Dit leidde tot zeer trage besluitvorming, 
verkeerde besluitvorming en het aantrekken van de verkeerde mensen. Een ander probleem 
was het aantrekken van goede managers bij Recydel en VG in deze regio. Dit heeft ertoe 
geleid dat er tot twee keer toe een locatiemanager binnen Recydel is ontslagen en ook de 
verantwoordelijke voor de regio van VG is ontslagen. Dit bracht ook nodige kosten met zich 
mee. 
VG heeft om te laten zien dat zij nog vertrouwen in het niet renderende bedrijf Recydel heeft, 
haar aandeel in Recydel verhoogt tot 80%. Verder wordt Recydel nu organisatorisch en 
operationeel vanuit Coolrec voor 200% ondersteund. 

Bij Technowaste deed zich een mogelijkheid voor om in de gewilde Engelse markt te 
stappen. Door de overname zou Coolrec in een ongoing business stappen, met al een 
vergunning en een klantenportfolio. Bij de overname was al bekend dat de 
koelkastenverwerkingsfabriek een grondige re-engineering moest ondergaan. Wat echter 
tegenviel was het management aldaar, van hoog tot laag. De reden voor het slecht draaien 
van Technowaste bleek dus meer een organisatorisch probleem dan een technisch 
probleem. Toen de technische problemen waren opgelost door een turnkey fabriek op te 
leveren bleek nog steeds niet gepresteerd te worden. Aansturen van mensen, ideeen over 
hoe de business te sturen, het bezig zijn met de verkeerde zaken bleken aan de orde van de 
dag. Ook bleek de markt al niet meer zo booming te zijn als een jaar geleden, met mindere 
volumes en lagere prijzen tot gevolg. Ook werd de implementatie van de nieuwe Europese 
WEEE-richtlijn in het Verenigd Koninkrijk uitgesteld tot 1 januari 2007. Deze wetgeving is een 
must om een groot nationaal verwerkingscontract te kunnen scoren. 
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Op de vraag aan de directie wat prioriteit heeft, winstgevende BU's nog meer winstgevend 
maken, of verliesgevende winstgevend maken, is dat zij feitelijk geen verschil maken maar 
dat het van de situatie afhangt. Wanneer twee BU's winst maken, maar de ene BU zit op een 
efficiency van 95% is het moeilijker om deze beter te laten presteren dan wanneer een BU 
een efficiency heeft van 90%. Hiermee wordt alleen aangegeven dat het gemakkelijker en 
effectiever is om een minder draaiende BU beter te laten draaien dan een goed draaiende 
nog beter te laten presteren. 

Huidige strategieen 
Recent heeft Coolrec een aantal strategische keuzes gemaakt, welke volgend worden 
opgenoemd. Een van die strategische keuzes heeft ook de start van dit onderzoek betekend, 
namelijk het beheerst groeien. De strategische keuzes welke Coolrec heeft gemaakt zijn: 

Creeren van waarde; 
Waarde dient op een aantal manieren gecreeerd te worden. Door 
kostprijs/operational excellence, door ketenintegratie en door superieure 
klantenwaarde. 
Met ketenintegratie is Coolrec al bezig geweest door de overname van PHB. PHB is 
overgenomen vooral voor de categorie OWEB/ICT en dan vanwege de toegenomen 
waarde van de plastic-mix die in deze categorie zit. 
Beheerst groeien; 
Dit wil Coolrec realiseren door het betreden van nieuwe markten in het buitenland. 
Diversificatie; 
Diversificatie wil worden bereikt door het uitspreiden van refurbishment over 
meerdere landen. Refurbishment is een nu nog vrij uniek concept in Europa en wordt 
nog niet door veel recyclers gedaan. 
Een andere manier om te diversificeren is door het verbreden van de huidige WEEE
producten, wat mede wordt ingegeven door de EU. 
En diversificatie kan worden bereikt door andere productgroepen te gaan verwerken. 
De directie geeft aan dat aan alle metaal-kunststof combinaties moet worden gedacht 
(bijvoorbeeld auto-onderdelen), aan Groot Witgoed, en aan vertrouwelijke vernietiging 
(door de douane in beslag genomen metaal-kunststof combinaties vernietigen). 
Technisch leiderschap. 
Coolrec wil leider worden op technisch gebied. Dit wil Coolrec bereiken door constant 
trachten de kwaliteit van de restmaterialen te verbeteren. Door een nieuwe techniek 
te introduceren voor de TV-lijn. Dit betekent dat de TV in zijn geheel verwerkt kan 
worden. En ook op de terugwinning van koelvloeistoffen. Het aantal grammen 
teruggewonnen CFK's per koelkast dient te worden verhoogd. 

De directie geeft aan dat om uitvoering te geven aan de huidige strategieen de 
managementpositie's onvoldoende bezet zijn. Niet in de zin van kwaliteit maar in de zin van 
kwantiteit. De huidige managers moeten teveel brede taken uitvoeren. 

Sterkten: Zwakten: 
• In kunnen spelen op nieuwe trends in de • Onderbezetting huidige 

markt managementpositie's. 
• Ervaring eerdere expansies. 

5.6 Conclusie 
Het doel van het hoofdstuk was om de huidige situatie bij Coolrec in kaart te brengen en om 
zodoende factoren te identificeren die bruikbaar zouden kunnen zijn bij het betreden van 
nieuwe markten in het buitenland. De sterkten en zwakten welke gebruikt kunnen worden bij 
het betreden van de markt in Frankrijk zijn gefilterd, in samenwerking met de directie, uit alle 
voorgaand genoemde sterkten en zwakten. 
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Sterkten: 
• Totaalpakket; 

• Naamsbekendheid VG; 

• Kapitaalkrachtig moederbedrijf; 
• Marktpositie Benelux; 
• Technische verwerkingsmogelijkheden; 

• Flexibel in productietermen (niet perse 
hoeven neerzetten van een Coolrec 
installatie ); 

• Detacheringmogelijkheden; 
• Standaardisatie verwerkingsmachine's; 
• Know-how over proces; 
• Goede kwaliteit restmaterialen; 
• Kwaliteit van de recycling; 
• Prijs/kwaliteit verhouding; 
• Veilige werkzaamheden; 
• Ervaring eerdere expansies. 
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Zwakten: 
• Afhankelijkheid bij 

(investerings)beslissingen van VG; 
• Afhankelijkheid van budget VG bij 

uitbreidingsplannen; 
• Alleen een fabriek in Noord-Frankrijk; 
• Geen eigen logistieke tak; 
• Niet onderscheiden ten opzichte van 

concurrenten; 
• Tekortschieten in communicatie naar 

klanten toe; 
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Bij het maken van een strategische beslissing is input gevraagd van de externe- en interne 
omgeving van een onderneming (Aaker, 1992). De strategische keuze welke Coolrec al heeft 
gemaakt is die van beheerst groeien door middel van marktexpansies en daarbij is de keuze 
gemaakt om de aandacht te richten op de markt in Frankrijk. Voor deze strategische keuze 
dient een strategische optie gekozen te worden. Het doel is om een strategische optie te 
kiezen die gebruik maakt van de sterkten van Coolrec en de zwakten van de concurrenten, 
maar welke ook de zwakten van Coolrec neutraliseert en de sterkten van de concurrenten 
uitschakelt. De optie dient tevens in te spelen op de klanten en hun behoeften, op de markt 
en de marktomgeving (Aaker, 1992). 
In dit hoofdstuk wordt een strategische optie gekozen om toe te passen voor de markt in 
Frankrijk. Maar welke keuzes zijn er? Om deze reden worden eerst de diverse keuzes 
gegeven, met de bijbehorende voor- en nadelen. Wanneer deze in kaart zijn gebracht 
worden de kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten die geselecteerd zijn in hoofdstukken 
4 en 5 even opnieuw vernoemd. Na het in kaart brengen van deze vier criteria wordt na 
analyse afgeleid welke strategische optie toegepast dient te worden. Dit wordt gedaan door 
gebruik te maken van een resource-based view. Dit wil zeggen dat ieder bedrijf een unieke 
bundeling van bronnen is, en dat wordt bekeken welke externe omstandigheden kansen op 
leveren voor de onderneming en welke omstandigheden een bedreiging vormen (Valentin, 
2001 ). De keuze voor een strategische optie wordt dus niet gemaakt door de criteria in een 
SWOT-matrix te zetten en daaruit criteria te combineren om zodoende tot een strategie te 
komen. De reden dat geen SWOT-matrix wordt gebruikt is omdat de SWOT-matrix een puur 
beschrijvend model is wat geen expliciete strategische aanbevelingen doet (Fleisher, 2002). 

6.1 Strategische opties 
Om een keuze te kunnen maken uit strategische opties dienen deze natuurlijk wel eerst 
bekend te zijn. In deze paragraaf worden de te kiezen strategische opties gegeven, met een 
korte begripsverklaring en de belangrijkste voor- en nadelen. Voor een uitgebreidere 
beschrijving van de betekenis van de optie, de voor- en nadelen en de reden waarom de 
optie toegepast moet worden wordt verwezen naar bijlage 6.1. Johnson et al. (2005) geven 
de volgende strategische opties waaruit gekozen kan worden bij een marktexpansie: 

• Export; 
Ontwikkelen van strategieen gebaseerd op de bestaande ondernemingscapaciteiten. 

• Fusie; 
Ontwikkelen van strategieen gebaseerd op het samengaan van twee zelfstandige 
ondernemingen . 

• Acquisitie; 
Ontwikkelen van strategieen gebaseerd op het overnemen van een andere 
organisatie. 

• Strategische alliantie; 
Ontwikkelen van strategieen gebaseerd op het delen van bronnen en activiteiten door 
twee of meer organisaties. 

• 'Greenfield' investment. 
Het zelf starten van een onderneming vanaf de grond in het buitenland. 

Coolrec wil zoals eerder gerefereerd een totaalpakket blijven aanbieden aan klanten door de 
verwerking van alle elektrische en elektronische apparatuur met uitzondering van 
lichtapparatuur. De intentie is daarom ook om contracten te vergaren in de vier genoemde 
categorieen. Daems & Douma (1989) geven aan dat de strategische optie export bemoeilijkt 
kan worden, bijvoorbeeld door invoerheffingen of andere exportbeperkende maatregelen, of 
doordat het om zware of omvangrijke producten gaat waarop transportkosten relatief zwaar 
drukken. Aangezien 'koel- en vriesapparatuur' aan deze kenmerken voldoet, en een van 
deze categorieen is wordt de strategische optie 'export' niet meegenomen bij de keuze voor 
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een toe te passen strategische optie en wordt verder buiten beschouwing gelaten. Dit is 
mede doordat aan deze categorie onder andere de norm(beperking) zit dat als er meer dan 
200 km gereden moet worden het niet meer rendabel is. Dit wil echter niet zeggen dat in een 
later stadium het niet mogelijk is dat apparatuur geexporteerd wordt naar andere vestigingen 
van Coolrec zoals nu al het geval is met de categorie OWEB. 
De strategische optie fusie wordt ook verder buiten beschouwing gelaten, omdat deze optie 
gebaseerd is op het samengaan van twee zelfstandige ondernemingen. Aangezien Coolrec 
een BU van VG is en geen zelfstandige onderneming valt deze strategische optie af. 

6.1.1 Acquisitie 
Voordee/: 

• Verminderen van de concurrentie en vergroten van de eigen concurrentie (Daems & 
Douma, 1989; Vanhaverbeke et al., 2002); 

• Volledige controle (Duysters); 
• Bewezen capaciteit (Duysters et al., 2005); 
• Product I dienst differentiatie (Duysters et al., 2005; Daems & Douma, 1989; Johnson 

et al., 2005); 
• Snelle toegang tot gelijke markten (Duysters et al., 2005); 
• Verkleinen van vraag/aanbod storingen (Duysters et al., 2005); 
• Nieuwe, bewezen competenties kunnen in een keer worden overgenomen (Duysters 

et al., 2005); 
• Geen behoefte om diensten te delen (Duysters); 
• Geschikt voor doelmatige en kritische diensten (Duysters). 

Nadee/: 
• Hoge investeringskosten (Duysters; Daems & Douma, 1989; Porter, 1991; Johnson 

et al., 2005); 
• Grote integratie opgaven (Duysters et al., 2005; Daems & Douma, 1989; Johnson et 

al., 2005; Larimo, 2003); 
• Hoge faalkans (Duysters et al., 2005; Johnson et al., 2005; Garette et al., 2000); 
• Onvermijdelijke culturele kwesties (Duysters et al.; Vanhaverbeke et al., 2002); 
• Storingen in normale bedrijfsvoering (Duysters et al., 2005); 
• Complexe overlegstructuren (Duysters et al., 2005); 
• Anti trust en regelgevende kwesties (Bronder et al., 1992; Duysters). 

6.1.2 Strategische alliantie 
Voordeel: 

• Behoud van onafhankelijkheid (Duysters); 
• Snelle toegang tot nieuwe markten (Duysters et al., 2005; Chan en Heide, 1993; 

(Aaker, 1992; Daems & Douma, 1989; Leeflang, 1987); 
• Bewezen capaciteit (Duysters et al., 2005); 
• Meerdere allianties mogelijk (Duysters et al., 2005); 
• Uitbouwen van competenties (Duysters et al., 2005; Aaker, 1992; Garette et al., 

2000); 
• Verhogen van de toetredingsdrempels (Duysters et al., 2005); 
• Gedeeld risico (Johnson et al., 2005; Chan en Heide, 1993; Duysters et al., 2005); 
• Geen integratie benodigd (Duysters); 
• Reduceren van de onzekerheid (Heijnsdijk, 2000); 
• Behoudt van de focus op de eigen core business (Duysters); 
• Flexibiliteit (Duysters); 
• Allianties bieden de mogelijkheid om meer van een toekomstige acquisitiekandidaat 

te weten te komen en om de informatieasymmetrie te verkleinen (Duysters, 2001 a). 
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Nadeel: 
• Gedeelde opbrengsten (Duysters et al., 2005; Daems & Douma, 1989); 
• Partners kunnen uit de alliantie stappen (Duysters); 
• Portfolio management uitdagingen (Duysters et al., 2005); 
• Management uitdagingen (Duysters et al., 2005; Chan en Heide, 1993; Porter, 1991; 

Kotler, 2000); 
• Creatie van een concurrent (Duysters et al., 2005); 
• Nodig om resultaat te definieren (Duysters et al., 2005); 
• Gebrek aan alliantie management (Duysters et al., 2005); 
• Controle uitdagingen (Duysters et al., 2005; Chan en Heide, 1993); 
• Delen van klanten (Duysters). 

6.1.3 Greenfield investment 
Voordee/: 

• Behoudt eigen cultuur- en managementstijl (Larimo, 2003); 
• Winst hoeft niet gedeeld te worden (Duysters); 
• Volledige controle over assets en technologie (Kotler, 2000; Johnson et al., 2005; 

Duysters et al., 2005); 
• Afstemming mogelijk van de groei op de behoeften (Duysters et al., 2005); 
• Versterkt de interne vaardigheden (Duysters et al., 2005). 

Nadeel: 
• (Grote) investeringskosten (Porter, 1991; Duysters et al., 2005); 
• Tijdrovende investering onvoorspelbaar in de kosten (Duysters et al., 2005; Larimo, 

2003; Johnson et al., 2005); 
• Waardecreatie vertraagd; 
• Succes is onzeker (Duysters et al. , 2005); 
• Beperkte groei/expansie (Duysters et al., 2005); 
• Break-even draaien als startend bedrijf in een nieuwe markt duurt gemiddeld 8 jaar 

(Aaker, 1992). 

6.2 Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 
De input die gevraagd is om een strategische beslissing te nemen, omtrent het betreden van 
de markt in Frankrijk, komt dus uit de kansen en bedreigingen van de externe analyse en de 
sterkten en zwakten van de interne analyse. Welke geselecteerd zijn en invloed (kunnen) 
hebben voor het betreden van de markt in Frankrijk zijn de volgende: 

Kansen: 
• Samenwerking met (kleine) lokale 

recyclers; 
• Uniek concept kunnen aanbieden op 

recyclinggebied; 
• Envie; 
• Contracten collectieve systemen; 
• B2B/B2C markt; 
• Parijs - Marseille; 
• Korte looptijd contracten; 
• Refurbishment; 
• EARN. 
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Bedreigingen: 
• Contracten vergeven aan nationale 

recyclers; 
• (Lokale) politieke onbekendheid; 

• Vergunningen afgifte; 
• Logistiek; 
• Lokale recyclers; 
• Korte looptijd contracten; 
• Kapitaalkrachtige sterkte concurrenten; 
• Expansieplannen concurrenten. 
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Sterkten: 
• T otaalpakket; 

• Naamsbekendheid VG; 

• Kapitaalkrachtig moederbedrijf; 
• Marktpositie Benelux; 
• Technische verwerkingsmogelijkheden; 

• Flexibel in productietermen (niet perse 
hoeven neerzetten van een Coolrec 
installatie ); 

• Detacheringmogelijkheden; 
• Standaardisatie verwerkingsmachine's; 
• Know-how over proces; 
• Goede kwaliteit restmaterialen; 
• Kwaliteit van de recycling; 
• Prijs/kwaliteit verhouding; 
• Veilige werkzaamheden; 
• Ervaring eerdere expansies. 

6.3 Conclusie 

Zwakten: 
• Afhankelijkheid bij 

(investerings)beslissingen van VG; 
• Afhankelijkheid van budget VG bij 

uitbreidingsplannen; 
• Alleen een fabriek in Noord-Frankrijk; 
• Geen eigen logistieke tak; 
• Niet onderscheiden ten opzichte van 

concurrenten; 
• Tekortschieten in communicatie naar 

klanten toe; 

Na het bekijken van de kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten evenals de voor- en 
nadelen van de diverse strategische opties dient zoals gezegd een strategische optie 
gekozen te worden. De centrale vraag die invloed heeft op de keuze is de volgende: Welke 
competenties zijn vereist om in te kunnen springen op kansen in de markt? Welke heeft 
Coolrec daarvan in huis en welke competenties mist Coolrec? Een onderneming hoeft niet al 
haar zwakheden te verbergen en al haar sterkten te benutten, maar het moet zoeken naar 
het benutten van de juiste sterkten bij de aanwezige kansen (Kotler, 2001 ). Na het bekijken 
van de criteria vernoemd in paragraaf 6.2 is het aangaan van een strategische alliantie met 
een Franse onderneming de strategische optie welke Coolrec helpt om de vereiste missende 
competenties te verkrijgen. De redenen waarom worden nu uiteengezet. 

Allereerst worden de competenties gegeven die vereist zijn om succesvol in de markt te 
opereren. Deze competenties zijn onder te verdelen onder een viertal criteria: 

1. Commercieel; 
Netwerk hebben van (lokale) contacten I sterke naam hebben. 

2. Juridisch; 
Vergunningen I contacten hebben (in de systemen) om opdrachten te krijgen I 
nationale naam hebben. 

3. Financieel; 
Kapitaal aanwezig om verwerkingsinstallatie te kunnen plaatsen. 

4. Operationeel. 
Hoge verwerkingskwaliteit realiseren I locatie hebben. 

Uit de analyse is gebleken dat de contracten voor de verwerking aan nationale recyclers 
worden vergeven. Deze bedreiging wordt door Coolrec in het Noorden teniet gedaan door de 
samenwerking met Envie. De beslissing omtrent de verdeling van de contracten wordt 
centraal genomen. Het is belangrijk om de juiste mensen in de organisaties te kennen die 
invloed hebben op de totstandkoming van deze contractverdeling. Mensen vanuit het 
departementen- en lokale niveau kunnen namelijk sturing geven aan de beslissing . De 
vereiste (lokale) 'contacten' in die organisaties heeft Coolrec op dit moment niet (voldoende) 
in huis om zo invloed te kunnen uitoefenen op beslissingen in bijvoorbeeld het Zuiden van 
Frankrijk. Coolrec France heeft door de samenwerking met Envie deze wel in het Noorden 
maar dat wil niet zeggen dat Envie de contacten overal voor Coolrec wil gebruiken. In het 
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Zuiden van Frankrijk verwerkt Envie bijvoorbeeld WEEE-apparatuur met Sita. De 44 
vestigingen van Envie zijn 'ondernemingen' welke allen gebruik maken van een 
franchiseformule. Zij zijn dus niet echt gebonden aan een overkoepelend orgaan, welke hun 
een beslissing kan opleggen, zeals bijvoorbeeld een verplichte samenwerking van alle 44 
vestigingen met Coolrec. Ze gebruiken de formule en fungeren verder als eigen 
ondernemingen en nemen eigen beslissingen. 
Het is dus belangrijk om die (lokale) contacten te verkrijgen, welke door het aangaan van 
een strategische alliantie met een Franse onderneming in ieder geval worden verkregen. 
Ook geeft zo'n samenwerking toegang tot kennis van lokale politieke regels en gebruiken. 
Politieke regels en gebruiken kunnen het functioneren van een nieuwe (onbekende, 
'buitenlandse') onderneming ernstig belemmeren. Met een samenwerking met een Franse 
onderneming worden vergunningen ook makkelijker verkregen of zijn de vergunningen al 
aanwezig waardoor sneller of meteen met de verwerking kan worden gestart. Wanneer 
bijvoorbeeld met een greenfield investment wordt gestart kan het een hele tijd duren voordat 
alle benodigde vergunningen zijn verkregen . De mogelijkheid bestaat dan dat 'de slag' wordt 
gemist en andere partijen een voorsprong hebben genomen, waardoor het moeilijk wordt om 
ze nog in te halen. Door het samenwerken met een lokale partij wordt dus in ieder geval 
lokale legitimiteit verkregen (Daems & Douma, 1989). Naast het verwerven van lokale 
politieke regels en gebruiken, worden ook in een keer lokale organisatieculturen verkregen. 
Het ontbreken van deze kennis kan het disfunctioneren van een organisatie betekenen 
(Hofstede, 1994). 

Door de samenwerking versterkt Coolrec ook de geografische zwakte die het op dit moment 
heeft. Zeals gerefereerd hebben de logistieke kosten een grote impact op de totale kostprijs 
en nemen de systemen deze mee in hun keuze voor een recycler. Coolrec is op dit moment 
niet interessant voor de collectieve en individuele systemen in bijvoorbeeld het Zuiden van 
Frankrijk omdat de afstand naar de fabriek van Coolrec in het Noorden, waar Coolrec op dit 
moment alleen kan verwerken, te groot is. Door de hoge kosten die gebonden zijn aan het 
transport zijn WEEE-recyclers in de directe omgeving interessanter voor de systemen. Door 
een alliantie aan te gaan waarmee Coolrec geografisch beter verdeeld is, wordt deze zwakte 
dus opgeheven. 
Door een alliantie verkrijgt Coolrec ook een nieuw (lokaal) netwerk van contacten (net zeals 
de relatie Coolrec-VG) en wordt het bestaande netwerk van Coolrec uitgebreid. Dit netwerk 
kan ook voor de nodige aanvoer van apparatuur zorgen, wat ook uit bijlage 4.8 blijkt waarin 
te zien is dat VG na de systemen de grootste leverancier is. Ook bestaat de mogelijkheid dat 
door de samenwerking een directe (lokale) concurrent wordt weggenomen. 

De markt is ook gebleken behoorlijk onzeker te noemen doordat de contracten die worden 
afgesloten maar een beperkte duur hebben (nu een cyclus van ongeveer 3 jaar) en de 
verwachting is dat deze contractduur in de toekomst nog korter gaat worden (richting een 
cyclus van 1 jaar toe). Na deze periode komt er weer nieuwe tender en heeft iedere partij 
weer een gelijke kans op het contract. Door het aangaan van een alliantie, in plaats van 
greenfield investment of acquisitie, wordt een bepaalde zekerheid en flexibiliteit ingebouwd. 
Als een contract verloren gaat na een aantal jaren bestaat de mogelijkheid voor Coolrec om 
de alliantie te beeindigen en wordt er geen geld meer ge·investeerd in een organisatie waar 
op dat moment niet veel meer aan te verdienen is. 
Dit moet in dit geval wel in het juiste perspectief gezien worden. Het terugtrekken uit een 
alliantie is niet zo gemakkelijk zeals beschreven wordt. Er zijn bepaalde plichten die Coolrec 
is aangegaan (zeals contracten met individuele systemen bijvoorbeeld) waaraan voldaan 
moet worden en waarmee niet zomaar ineens gestopt kan worden. 
Ook moet maar blijken of het verstandig is na een aantal jaren uit de alliantie te stappen. 
Zeals eerder in paragraaf 5.2 is aangegeven worden in de eerste periode na de start in een 
nieuw land (vaak) verliezen geleden. Na deze aanloopperiode, is de ervaring, begeven de 
rode cijfers zich langzaam maar zeker richting de zwarte cijfers. Omdat er dan al zoveel geld 
is ge"investeerd in de alliantie en het de verwachting is dat het allemaal bijtrekt, is het maar 
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de vraag of het verstandig is om uit de alliantie te stappen. Een feit is wel dat wanneer echt 
blijkt dat het verstandig is om te stoppen en naar het financiele vlak wordt gekeken, het beter 
is om een alliantie te zijn aangegaan dan bijvoorbeeld een acquisitie te hebben gedaan. 

T evens kan bij een alliantie gebruik worden gemaakt van de technische know-how van 
Coolrec van het proces. Na ervaringen uit eerdere expansies heeft Coolrec voortaan de eis 
dat het in ieder geval de volledige zeggenschap wil hebben op het operationele vlak. Dit 
hoeft niet te betekenen dat wanneer bij de partner een verwerkingslijn aanwezig is deze 
wordt verwijderd. Functioneert deze geed dan zal Coolrec de lijn laten staan. Maar wanneer 
deze niet functioneert en de vereiste verwerkingskwaliteit niet wordt behaald zal Coolrec een 
'Coolrec-installatie' neerzetten. En wanneer er nog geen installatie aanwezig is dan dient ook 
een installatie door Coolrec geplaatst te worden. Dit garandeert dater een (hoge) capaciteit 
is, er een goede kwaliteit recycling (voldoen aan de eisen) behaald wordt en een goede 
kwaliteit restmaterialen wordt geleverd. Dit zijn zeals gezegd voor de (individuele en 
collectieve) systemen belangrijke overwegingen bij de keuze voor een recycler. 

De mogelijkheid om een alliantie te beeindigen ligt natuurlijk niet alleen in handen van 
Coolrec, maar zou ook door de partner gedaan worden. Dit zou een bekend nadeel van een 
strategische alliantie kunnen betekenen, namelijk dat de partner er na een x aantal jaar met 
de kennis van Coolrec (ender andere de technologische know-how) vandoor gaat. Door 
jarenlang af te kijken hoe Coolrec de verwerking aanpakt en op te slaan zou de partner 
Coolrec in principe niet meer nodig hebben om te functioneren. Door de alliantie te 
beeindigen en de aanpak van Coolrec te kopieren zou de andere partij zelf kunnen starten 
en Coolrec niet meer nodig hebben. Coolrec wordt dan vriendelijk bedankt. Door een 
raamwerk te geven waarin de aanpak om een succesvolle strategische alliantie op te zetten 
is gegeven, deze wordt later in hoofdstuk 8 toegelicht, wordt getracht zulk soort situaties te 
voorkomen. 

Een ander voordeel wat door het aangaan van een alliantie verkregen wordt is dat Coolrec 
inzicht verkrijgt in de partnerorganisatie. Eerdere expansies zijn uitgevoerd door eerst samen 
te gaan werken met een (lo kale) partij en vervolgens een meerderheidsbelang te nemen in 
de partij . De mogelijkheid bestaat dat op dezelfde manier gewerkt gaat worden. Door eerst te 
gaan samenwerken wordt al kennis en inzicht in de partner vergaard waardoor verborgen 
gebreken naar voren komen tijdens de samenwerking. Wanneer Coolrec direct het bedrijf 
zou willen acquireren, probeert de andere partij, wanneer deze interesse heeft om 
overgenomen te worden, deze gebreken zoveel mogelijk te verbergen. Coolrec komt deze 
gebreken later tegen wanneer de overname een feit is en dit kan dan tot problemen leiden. 
Door eerst een alliantie aan te gaan wordt dit voorkomen, en kunnen verborgen gebreken 
naar voren komen. Als na een tijd blijkt dat de partner totaal niet geschikt is voor Coolrec, 
kan Coolrec gemakkelijk van de partner afkomen door de alliantie te beeindigen. Hier zit ook 
weer een grote mate van flexibiliteit. 

De conclusie is dus dat het aangaan van een strategische alliantie Coolrec de missende 
competenties kan geven. In hoofdstuk 8 wordt een raamwerk gegeven om succesvolle 
allianties te ontwerpen, te structureren en te managen. 
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Hoofdstuk 7 Decision support model 

Tu I e lechnische universileil eindhoven 

Het uiteindelijk kiezen van een strategische optie vereist systematisch en gestructureerde 
informatieverzameling, de durf om nieuwe strategische directies te kiezen, bestuurlijk inzicht 
en de kunde om strategisch te denken (Aaker, 1992). Aangenomen dat dit alles aanwezig is 
rijst nog steeds de vraag hoe dat het proces van het ontwikkelen, het verfijnen, en het 
veranderen van strategische opties gestart en aangehouden dient te worden. Daarom wordt 
in dit hoofdstuk een model gegeven waarin de vragen staan die beantwoord dienen te 
worden om uiteindelijk tot een keuze voor een strategische optie te komen. Het is niet zo dat 
door invullen van het model uiteindelijk vanzelf een strategische optie uit de bus rolt. Het 
model met de bijbehorende vragen dient het management aan te zetten tot denken om 
zodoende de strategische optie te kiezen welke gebruik maakt van de sterkten van Coolrec, 
de zwakten van de concurrenten, maar dat ook de zwakten van Coolrec neutraliseert en de 
sterkten van de concurrenten uitschakelt. De gekozen optie dient ook in te spelen op de 
klanten en hun behoeften, de markt en de marktomgeving (Aaker, 1992). Het is wel belangrijk 
dat bij het doorlopen van het model, en de bijbehorende informatieverzameling alle 
geledingen van het management systeem zijn betrokken om te voorkomen dat de gekozen 
optie niet gedragen wordt door het management. 
In dit hoofdstuk wordt allereerst de vragen gegeven welke beantwoordt dienen te worden en 
welke invloed hebben op de beslissing welke strategische optie wordt gekozen. Daarna 
worden de afwegingen en overwegingen gegeven die helpen om richting een strategische 
optie te gaan. 
Nu volgen eerst de vragen die beantwoord dienen te worden voor de externe- en interne 
omgeving van Coolrec. 

7 .1 De externe omgeving 
Omgevingsanalyse 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Demografische factoren: 
Hoe ziet de bevolkingsdichtheid eruit? Wat wordt dus het 
potentiele doelgebied waar de aandacht op gevestigd wordt? 

Technologische factoren: 
Waar zitten de (lokale) concurrenten 

Politieke factoren: 
Hoe ziet de contractverdeling van de systemen eruit? Is er 
een vrije markteconomie of worden contracten aan nationale 
partijen vergeven? 
Wanneer is de nieuwe tender voor een contract? 

Hoelang duurt de contractperiode van een tender? 
Wat is bekend bij Coolrec van de landelijke (lokale) politie 
regelgeving? 
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Economische factoren: 
• Wat zijn de diverse collectieve systemen in een land? 

• Wat is het deelnemingspercentage aan de collectieve 
systemen? 

• Wat zijn de individuele systemen actief in het land? 

Klantana/yse 

• Wat zijn de motivaties van een klant om een recycler te 
kiezen? (van de collectieve en individuele systemen) 

• Wat mist de klant bij Coolrec? 
• Welke trends en ontwikkelingen ziet de klant in haar 

organisatie en in de markt? 

• Hoe worden de prestaties van Coolrec beoordeeld? 

Concurrentenanalyse 

• Wat zijn de concurrenten? 

• Wat zijn hun strategieen m.b.t marktexpansie? 

Marktana/yse 

• Wat zijn de trends en ontwikkelingen binnen de genoemde 
vier WEEE-categorieen? 

• Wat zijn de trends en ontwikkelingen op de markt? 

• Wat zijn de succesfactoren op de markt, waarmee warden 
de opdrachten binnengehaald? 

7.2 De interne omgeving 

• Wat zijn de sterkten? Waar blinkt Coolrec in uit t.o.v de 
concurrentie? (Kijk daarbij naar productie-capaciteit,
kwaliteit, en -mogelijkheden) 

• Wat doet de concurrentie beter dan Coolrec? Wat zijn dus 
de zwakten? 
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7 .3 Strategische identificatie 

Tu I e lech nische un iversileil eindhoven 

Naar aanleiding van de antwoorden op de vragen kunnen kansen, bedreigingen, sterkten en 
zwakten worden afgeleid welke betrekking hebben op Coolrec bij het betreden van de markt 
in het gekozen land. Met het in kaart brengen van deze vier criteria kan worden afgeleid wat 
de tekortkomingen van Coolrec zijn en wat het overschot van competenties is van Coolrec. 
De volgende stap is om de vereiste competenties in kaart te brengen die nodig zijn om op 
kansen in de markt in te springen. 
Met deze vereiste competenties dient een strategische optie gekozen te worden. Deze 
gekozen optie dient ervoor te zorgen dat Coolrec de competenties verkrijgt die noodzakelijk 
zijn om in te kunnen springen op kansen in de markt. 

Zeals in paragraaf 6.1 is gebleken zijn er voor Coolrec een drietal strategische opties waaruit 
gekozen kan worden bij het betreden van een markt. De eerste afweging die dient te worden 
gemaakt is (1) gaat Coolrec het zelf doen (greenfield investment of acquisitie), of (2) gaat 
Coolrec het samen met een partner doen (strategische alliantie). De afweging hiertussen is 
die van controle versus flexibiliteit. Wil Coolrec het alleen doen dan betekent dit dat Coolrec 
controle over de gang van zaken behoudt. Wil Coolrec het samen met een andere partij 
doen dan ontstaat ender andere het voordeel van flexibiliteit. Flexibiliteit in de zin van dat de 
mogelijkheid bestaat dat de samenwerking (na verloop van tijd) kan worden beeindigd. 

Een vraag zou al direct de rest van dit model overbodig maken. Wanneer namelijk uit de 
analyse blijkt dat de contracten door de systemen aan nationale partijen worden vergeven 
dan is namelijk de enige optie welke Coolrec heeft een samenwerking. 
Deze vraag is voornamelijk van toepassing bij de contractverdeling van de collectieve 
systemen. Dit zijn toch de belangrijkste systemen (voor Coolrec) in een land door hun 
grootte (zie paragraaf 4.1.4). Zeals gezegd zijn er ook nog individuele systemen actief in een 
land. Deze individuele systemen kunnen worden onderverdeeld tussen een B2B- en B2C
markt. De B2B-markt is voor Coolrec niet of weinig interessant, omdat dit net als Coolrec (en 
VG) recyclingbedrijven zijn en deze over het algemeen zelf al WEEE-apparatuur kunnen 
verwerken. De B2C-markt is wel interessant en dat zijn (vooral grote) ondernemingen welke 
zich hebben verenigd in een systeem. Deze systemen zien graag dat zij de gehele recycling 
bij een partij kunnen onderbrengen (een Sony en HP bijvoorbeeld zien Europa als een groot 
land). Deze individuele systemen zullen (waarschijnlijk) om deze reden niet kijken of het 
contract aan een nationale partij wordt vergeven. Maar zoals gezegd is door de grootte van 
de collectieve systemen het antwoord op de vraag van de collectieve systemen het meest 
belangrijk. 
Een andere reden waarom de rest van het model ook al overbodig zou kunnen worden is dat 
het vormen van een strategische alliantie noodzakelijk is vanwege economische of politieke 
redenen (Kotler, 2000). 

Wanneer een vrije markt economie aanwezig is in een land en dus iedere partij kans maakt 
op het contract is de eerste keuze van Coolrec zeals gezegd: doet Coolrec het zelf of samen 
met een andere partij . 
Deze keuze kan van een aantal factoren afhangen. Het acquireren of van scratch af aan 
starten van een fabriek brengt toch de nodige investeringen met zich mee. Het is dan 
belangrijk om te weten hoe zeker (of onzeker) de markt is. Een zekere markt betekent een 
stabiele omgeving en dan kan Coolrec optimaal gebruik maken van de eigen kennis en 
kunde van het proces om zo de kwaliteit waar Coolrec voor staat te behalen. Een zekere 
markt betekent namelijk ook, wanneer eenmaal een contract is vergaard, een 
inkomstenstroom die voor een vaststaande (langere) tijd vastligt. Het is dan interessanter om 
zelf te starten dan om met een partij te gaan samenwerken waarmee de opbrengsten 
gedeeld dienen te worden. Een onzekere markt kan deze garanties niet geven en bestaat 
het risico dat er veel ge"investeerd wordt en in het 'worst case scenario' Coolrec zonder 
contracten en dus werk komt te zitten. Hierbij wordt een samenwerking interessanter 
vanwege de gedeelde kosten. 
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In deze overwegingen is de aanwezigheid van concurrentie niet meegenomen en heeft deze 
aanwezigheid ook weinig invloed op de uiteindelijke keuze voor een gebied. Coolrec wil 
lokaal starten en de ( eventuele) concurrentie verdringen met onder andere het totaalpakket 
wat Coolrec kan leveren op WEEE-gebied en op de kwaliteit van de recycling welke Coolrec 
behaalt. Coolrec maakt dus gebruik van de eigen sterkten om de markt te veroveren . 

Met een vrije markt economie zijn er dus een drietal vormen van strategische opties waaruit 
gekozen kan worden. Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk ook al is gezegd dient het 
beantwoorden van de vragen het management tot denken aan te zetten om zodoende de 
strategische optie te kiezen waarmee Coolrec het beste resultaat behaald. Daarom is het 
ook belangrijk ook de diverse voor- en nadelen die aan een strategische optie kleven te 
bekijken. Deze voor- en nadelen zijn weergegeven in paragraaf 6.1. 

Als de wens van Coolrec is om volledige controle te behouden kan dus gekozen worden uit 
een acquisitie of een greenfield investment. In de komende paragraaf worden overwegingen 
gegeven die aangeven waarom de ene optie de voorkeur verdient boven de andere. 

7 .2.1 Controle 
Bij het betreden van een markt waarbij besloten is om de gehele controle te behouden dient 
een keuze gemaakt te worden tussen een acquisitie of een greenfield investment. Brouthers 
& Brouthers (2000) stellen dater geen duidelijk ontwikkelde theorie is welke de 
determinanten geeft welke optie wanneer toe te passen. Daarom worden in deze paragraaf 
overwegingen gegeven, verdeeld over de twee opties, die aangeven waarom de optie de 
voorkeur krijgt boven de andere. 

Greenfield investment 
• Voor bedrijven die sterke ontastbare bekwaamheden hebben ontwikkeld is het beter 

een greenfield investment te doen dan een acquisitie, omdat ze dan beter gebruik 
kunnen maken van de bekwaamheden (Brouthers & Brouthers, 2000; Gilroy & Lukas, 
2003); 

• Het is makkelijker om bestaande organisatiegebaseerde technologieen en routines te 
implanteren in een nieuwe onderneming dan in een bestaande onderneming 
(Brouthers & Brouthers, 2000; Larimo, 2003); 

• Ondernemingen welke reeds ervaring hebben met marktexpansie zullen eerder een 
greenfield investment doen dan acquireren (Brouthers & Brouthers, 2000; Larimo, 
2003); 

• Bij het betreden van markten met kleine culturele verschillen is er een klein risico 
m.b.t. management effectiviteit waardoor maximaal gebruik kan gemaakt kan worden 
van bedrijfsspecifieke voordelen (Brouthers & Brouthers, 2000); 

• Lagere transactie kosten dan bij een acquisitie omdat kosten worden bespaard op het 
gebied van het trainen van het personeel en het leren van het huidige management 
van een nieuwe filosofie (Brouthers & Brouthers, 2000); 

• Geeft een effectievere manier om gestructureerd intra-organisatie wisselingen door te 
voeren dan een acquisitie (Brouthers & Brouthers, 2000); 

• Geeft geen synergie problemen welke wel bij een acquisitie kunnen ontstaan 
(Brouthers & Brouthers, 2000); 

• Wanneer bedrijven ondernemingsspecifieke kennis of technologieen willen 
meenemen doen over het algemeen een greenfield investment omdat dit meer 
controle geeft over de gang van zaken (Brouthers & Brouthers, 2000; Kotler, 2000); 

• Ondernemingen welke geografisch nieuwe markten betreden met dezelfde 
producten/diensten zullen dit eerder doen met greenfield investment (Brouthers & 
Brouthers, 2000). 
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Acquisitie 
• Bedrijven die een grote greenfield investment willen starten (in vergelijking met de 

eigen onderneming) kunnen een tekort krijgen van financiele en/of management 
bronnen. Het acquireren van een bestaande onderneming heeft dan de voorkeur 
omdat dit dan nieuwe management en financiele bronnen geeft (Brouthers & 
Brouthers, 2000); 

• In een snel ontwikkelende markt is het beter om een acquisitie te doen om een snel 
marktaandeel te verkrijgen en/of om op huidige kansen in te springen (Brouthers & 
Brouthers, 2000; Larimo, 2003); 

• In een langzaam ontwikkelende markt is er weinig plaats voor capaciteitsexpansie 
waardoor het onder die omstandigheden beter is om een acquisitie te doen omdat het 
dan in ieder geval geen capaciteitstoename geeft in de markt (Brouthers & Brouthers, 
2000); 

• Bij het betreden van markten met grote culturele verschillen is een groot risico m.b.t. 
management effectiviteit en daardoor is het beter om de bestaande onderneming 
over te nemen (Brouthers & Brouthers, 2000); 

• Wanneer een onderneming een strategie volgt van diversificatie dan is het beter om 
te acquireren om zodoende de nog niet aanwezige maar noodzakelijke bronnen, 
kennis en ervaring te verkrijgen (Brouthers & Brouthers, 2000); 

• Acquireren wordt geprefereerd wanneer een onderneming sterke 
organisatiecapaciteiten bezit (Gilroy & Lukas, 2003); 

• Het acquireren van een onderneming geeft een overname van relatie's en geeft 
bewezen capaciteit (Duysters et al., 2005). Het voordeel is dater al mensen binnen 
de organisatie aanwezig zijn die de 'lijntjes' binnen de systemen hebben en daarmee 
invloed kunnen uitoefenen op beslissingen omtrent de contractverdeling. Deze 
mensen hebben ook al kennis over de politieke regels die er lokaal (en nationaal) 
gelden waardoor de kans wordt weggenomen dat de mogelijkheid die er is dat bij een 
greenfield investment Coolrec ineens met niet bekende (vervelende) politieke regels 
te maken krijgt; 

• Het acquireren vermindert de concurrentie en vergroot de eigen concurrentie (Daems 
& Douma, 1989, Vanhaverbeke et al., 2002); 

• Acquireren is gebruikelijk om competenties uit te bouwen. Door onbekendheid met 
nieuwe onbekende competenties kan door middel van een acquisitie deze kennis 
gemakkelijk worden verkregen (Duysters et al., 2005); 

• Acquireren is aan te raden in omgevingen waarin flexibiliteit minder belangrijk is, 
terwijl het benutten van 'economies of scale and scope' principe belangrijker is 
(Vanhaverbeke et al., 2002), en waar de markt een hoog geconcentreerd niveau 
heeft (Gilroy & Lukas, 2003). 

Brouthers & Brouthers (2000) concluderen dat ondernemingen (1) welke relatief kleine 
investeringen doen, (2) een hoog niveau van technologie en internationale ervaring bezitten, 
(3) hoge niveau's van diversiteit hebben, (4) investeringen doen in snelgroeiende, onzekere 
markten met dezelfde diensten greenfield investment prefereren boven acquireren. Ook 
ondernemingen met meer ervaring prefereren greenfield investment boven acquireren. 

7 .2.2 Flexibiliteit 
Wanneer voor flexibiliteit wordt gekozen, wordt voor een strategische alliantie gekozen. 
Binnen een strategische alliantie zijn ook weer allerlei vormen aanwezig . Hoe tot een vorm 
van de alliantie te komen en hoe deze alliantie te ontwerpen, te structureren en te managen 
is een dermate belangrijk proces dat het gehele volgende hoofdstuk daaraan is gewijd . Om 
deze reden wordt op dit gedeelte hier niet verder op ingegaan, maar worden in het kort nog 
even de belangrijkste redenen gegeven waarom de keuze op een strategische alliantie kan 
vallen: 
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• Wanneer een ontwikkelde en relatief stabiele markt aanwezig is wordt alleen 
ondernemen minder aantrekkelijk omdat organisatorische ontwikkeling langzaam en 
duur is, en wordt samenwerken interessanter (Bronder et al., 1992); 

• Kans op succes wordt groter (Daems & Douma, 1989); 
• Wordt lokale legitimiteit mee verworven (Johnson et al., 2005; Kotler, 2000; Daems & 

Douma, 1989); 
• De samenwerking geeft een toevoeging van relatie's en geeft bewezen capaciteit 

(Duysters et al., 2005). Het voordeel is dater al mensen binnen de organisatie 
aanwezig zijn die de 'lijntjes' binnen de systemen hebben en daarmee invloed 
kunnen uitoefenen op beslissingen omtrent de contractverdeling. Deze mensen 
hebben ook al kennis over de politieke regels die er lokaal (en nationaal) gelden 
waardoor de kans wordt weggenomen dat Coolrec ineens met niet bekende 
(vervelende) politieke regels te maken krijgt 

• Behoud van onafhankelijkheid (Duysters); 
• Reduceren van de onzekerheid (Heijnsdijk, 2000); 
• Behoudt van de focus op de eigen core business (Duysters). 

7.3 Conclusie 
Met het in kaart hebben van de vragen die beantwoord dienen te worden en de 
overwegingen die er zijn kan een strategische optie gekozen worden. Het is belangrijk om de 
informatie die wordt verzameld om tot een beantwoording van de vragen te komen op tijd in 
kaart te hebben, om zodoende niet kansen mis te lopen omdat er te lang mee bezig is 
geweest. Om deze reden is het aan te raden dat aan het gehele proces een planning met 
vastgestelde data te hangen. Dit zorgt ervoor dat het proces gestructureerd en 
gedisciplineerd verloopt (Aaker, 1992). Aaker ( 1992) geeft aan dat wanneer een 
planningsmodel wordt gebruikt dit er ook voor zorgt dat de verantwoordelijken de tijd nemen 
om strategische beslissingen te nemen en niet overhaast te werk gaan. 
Wanneer voor een strategische alliantie wordt gekozen is het belangrijk om deze geed te 
ontwerpen, te structureren en te managen zodat deze succesvol wordt. Ook bij een 
acquisitie is het belangrijk dat dit geed gebeurd. Daarom kan het gegeven raamwerk ook bij 
een acquisitie gebruikt worden alleen zal er een iets andere invulling aangegeven dienen te 
worden. Het raamwerk is namelijk vooral ontwikkeld om ervoor te zorgen dat geen essentiele 
stappen worden overgeslagen en dat de juiste vragen worden gesteld . 
Wanneer voor een greenfield investment wordt gekozen dient er weer een heel andere 
invulling aan de strategische optie gegeven te worden en komen weer andere zaken aan de 
orde die geregeld dienen te worden om te kunnen starten. Deze komen ook naar voren als 
bijvoorbeeld een joint venture wordt aangegaan. Gedacht meet worden aan het bepalen van 
de exacte locatie, de bijbehorende vergunningen, etc. Doordat dit buiten de scope van het 
onderzoek valt en Coolrec hier eerdere ervaringen hiermee heeft wordt daar verder geen 
aandacht meer aan besteedt. 
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Hoofdstuk 8 Aanpak strategische alliantie 

Tu I e lechnische un iversileil eindhoven 

In hoofdstuk 6 strategische identificatie is geconcludeerd dat bij het betreden van de markt in 
Frankrijk een strategische alliantie met een Franse onderneming aangegaan dient te worden 
om de vereiste competenties te verkrijgen om op kansen in de markt in te springen. 
De doelstelling van dit hoofdstuk is om een raamwerk te geven om succesvolle allianties te 
ontwerpen, te structureren en te managen. Enkele karakteristieken van goed gestructureerde 
allianties zijn (Duysters et al., 2005): 

• Kritische drijfveren: strategische en operationele drijfveren van de partners moeten 
complementair zijn; 

• Strategische synergie: complementaire krachten. De partners moeten gezamenlijk 
meer kracht hebben dan afzonderlijk (1 +1 =3); 

• Goede chemistry: de organisatie moet goed kunnen samenwerken met andere 
organisaties en de partners moeten eenzelfde 'samenwerkingscultuur' bezitten . 
Chemistry is het resultaat van positieve, team georienteerde, vertrouwensrelaties; 

• Win-win: de uitvoering, risico's en opbrengsten moeten gelijk (en eerlijk) verdeeld 
worden. Partners moeten bereid zijn om nieuwe risico's aan te gaan, gecommitteerd 
zijn aan flexibiliteit en creativiteit, en klaar zijn om de structuur van de alliantie te 
transformeren; 

• Operationele integratie: de stijl van uitvoering en methodes van management moeten 
compatibel zijn. Organisaties met vergelijkbare doelen, beloningssystemen, 
methodieken, en culturen kunnen beter samenwerken; 

• Groeimoge/ijkheden: alliantie moet groeimogelijkheden bieden. Met een partner moet 
de kans op succes aanzienlijk hoger zijn; 

• Sterke focus: het doel moet glashelder zijn. Ventures met specifieke, concrete 
doelen, tijdschema's, verantwoordelijkheden, en meetbare resultaten bieden de 
meeste kans op succes; 

• Commitment en steun: Leiderschap is essentieel. Zonder top management support is 
de alliantie gedoemd te mislukken. Midden management moet eveneens achter de 
alliantie staan en er moeten voldoende middelen zijn om het doel te bereiken. 

Het raamwerk dat is ontwikkeld maakt het mogelijk om de juiste vragen te stallen ten aanzien 
van strategische allianties. Dit wil echter niet zeggen dat het raamwerk alleen toepasbaar is 
bij strategische allianties. Voor de eerder genoemde strategische optie acquisitie 
bijvoorbeeld is het ontwikkelde raamwerk ook geschikt om te gebruiken. Bij deze optie is het 
namelijk ook van belang, om succesvol te zijn, de geschikte partner(s) te vinden voor 
Cool rec. 
Dit hoofdstuk geeft de uitwerking van de aanpak voor het ontwerpen, structureren en 
managen van een strategische alliantie. Om toch de algemene aanpak, zodat daar in de 
toekomst opnieuw gebruik van gemaakt kan worden, duidelijk weer te geven, is de invulling 
van de aanpak die betrekking heeft op de case study Frankrijk omlijnd weergegeven. 

Nadat de keuze voor de vorm van een strategische alliantie is gemaakt kan het proces van 
alliantievorming worden onderverdeeld in verschillende fasen om het proces beheersbaar en 
overzichtelijk te maken. lndien deze stappen worden gevolgd wordt zorg gedragen dater 
geen essentiele stappen worden overgeslagen in het proces. Het wil echter niet zeggen dat 
het in de praktijk altijd volgens dit raamwerk verloopt. Het is vooral de kunst om 'verstandig' 
gebruik te maken van de in dit hoofdstuk gegeven instrumenten. 

Figuur 8. 1 Fasen van het partnering proces (Duysters et al., 2005) 
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De verschillende fasen in het alliantieproces zijn weergegeven in figuur 8.1. Aan de hand van 
deze fasen is het hoofdstuk ingedeeld. 

8.1 Organisatiestrategie 
De doelstellingen van deze fase zijn (Duysters et al., 2005): 

• Het identificeren van belangrijke trends en ontwikkelingen; 
• Het identificeren van de sterkten en zwakten van de organisatie; 
• Het identificeren van de tekortkomingen van de organisatie; 
• Het vaststellen van de strategie van de organisatie, hoe de tekortkomingen op te 

vullen. 

Om de bovenstaande doelstellingen te bereiken dienen de volgende stappen doorlopen te 
worden (Duysters et al., 2005): 

1. Externe analyse; 
2. ldentificeren van competenties; 
3. Ontwikkelen visie en missie; 
4. ldentificeren tekortkomingen; 
5. Strategiebepaling. 

Va/kuilen (Duysters et al., 2005): 
• Allianties beschouwen als een ondergeschikt alternatief ten opzichte van fusies en 

acquisities; 
• Allianties beschouwen als risicovolle instrumenten; 
• Het gebruik van allianties als een strategie beschouwen. 

Tips (Duysters et al., 2005): 
• Ontwikkel een portfolio waarin zowel Greenfield investment, Fusies, Acquisities en 

Allianties een rol spelen. Zet deze strategische wapens in op het terrein waarop ze 
het meest effectief zijn. 

8.1.1 Organisatiestrategie Coolrec 
Deze eerste fase is reeds gedaan en de aanpak en resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 4 
tot en 6. In die hoofdstukken is echter de missie van Coolrec nog niet beschreven en daarom 
wordt deze nu alsnog gegeven. 

Het recyclen van afgedankte koel- en vriesapparatuur, groat witgoed, beeldbuishoudende 
apparaten, overig wit- en bruingoed, grijsgoed (JCT apparatuur), consumenten en industriele 
e/ektronica en a/le overige metaa/-/kunststofcombinaties, met het vermarkten van de 
restmaterialen. Tevens de verkoop en refurbishment van JCT apparatuur. 

Als laatste stap in deze eerste fase diende een strategie bepaald te worden. Na het bekijken 
van de externe- en interne omgeving en het identificeren van de tekortkomingen is er 
gekozen om een strategische alliantie aan te gaan. De overwegingen die zijn gemaakt om 
een strategische alliantie aan te gaan zijn gegeven in hoofdstuk 6. 
De andere opties waarvoor gekozen kan worden zijn: greenfield investment, fusies en 
acquisities. Hoe tot een keuze te komen voor een van deze strategische opties is 
beschreven in hoofdstuk 7, en wordt hier verder niet meer op ingegaan. Uiteraard behoort 
een combinatie van deze opties ook tot de mogelijkheden, om de competenties die Coolrec 
mist te verkrijgen. 

8.2 Alliantiestrategie 
De doelstelling van de tweede fase zijn (Duysters et al., 2005): 

• Het vaststellen van de overkoepelende alliantie strategie; 
• Het vaststellen van de strategie van individuele allianties. 
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Om de doelstellingen te bereiken dienen de volgende stappen doorlopen te worden 
(Duysters et al. , 2005): 

1. Ontwerpen optimale alliantieportfolio; 
2. Managen van de alliantieportfolio; 
3. ldentificeren van de drijfveren van de alliantie; 
4. Vaststellen van de strategie van de alliantie; 
5. ldentificeren van de toegevoegde waarde van de alliantie. 

Valkuilen (Duysters et al., 2005): 
• Pas op voor allianties waarvan de drijfveren alleen reactief zijn (zie figuur 8.3) - deze 

allianties kunnen een fundamentele zwakte bevatten; 
• Als de drijfveren afnemen moet men oppassen! De alliantie moet mogelijk 

geherstructureerd worden; 
• Hoewel allianties vaak meerdere doelstellingen hebben, pas op dat niet teveel 

doelstellingen tegelijkertijd nagestreefd worden. Dit kan leiden tot een verlies aan 
focus en een verspilling van kostbare middelen. 

Tips (Duysters et al. , 2005): 
• Zorg ervoor dat proactieve drijfveren aanwezig zijn om de alliantie voort te stuwen; 
• Strategie is als een schaakspel. De formatie van een alliantie kan reacties opwekken 

bij concurrenten. Het is van belang om rekening te houden met de reactie van 
concurrenten in het ontwerp van allianties; 

• Benut de inherente flexibiliteit en snelheid van allianties ten volst; 
• Maximaliseer het aantal en de kracht van de drijfveren bij alle partners in de alliantie; 
• Concentreer de aandacht op de consument in plaats van het vernietigen van of het 

leven zuur maken van een concurrent; 
• Verbeter het succes van allianties door het opbouwen van alliantie vaardigheden; 
• Gebruik allianties als hefboomeffect voor de kerncompetenties van de organisatie; 
• Maak leren een expliciet onderdeel van elke alliantie. 

8.2.1 Alliantiestrategie Coolrec 
Stap 1 Ontwerpen van de optimale alliantieportfolio 
Na de keuze voor een alliantie om bepaalde competenties te verkrijgen, moet worden 
gespecificeerd hoe de allianties dienen te worden ingezet om de gekozen doelen te 
verwezenlijken. De volgende stap is het specificeren hoe allianties worden ingezet om dit 
doel te verwezenlijken. De ideale/optimale alliantieportfolio dient dus te worden ontworpen. 
Met betrekking tot de alliantieportfolio kan onderscheid gemaakt worden tussen: 

• Strategische partners; 
• Noodzakelijke partners; 
• Ondersteunende partners. 

Op basis van deze onderverdeling kan het partnerprogramma van Coolrec worden 
opgesteld. Een partnerprogramma classificeert partners op basis van hun strategische of 
toegevoegde waarde voor de organisatie. Het partnerprogramma specificeert onder meer (1) 
de voorwaarden voor de verschillende categorieen, (2) de algemene voorwaarden voor de 
partners, en (3) hoe de transitie van de ene naar een andere categorie plaatsvindt. Uiteraard 
dient het partnerprogramma duidelijk naar de (potentiele) partners gecommuniceerd te 
worden. 

Coolrec heeft er dus voor gekozen dat het aangaan van (een) strategische alliantie(s) 
met (een) Franse onderneming(en) ervoor kan zorgen dat Coolrec de competenties 
verkrijgt die Cool rec mist om op kansen in de markt in te springen. Johnson et al. 
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(2005) geven een vijftal verschillende vormen van strategische allianties: 
• Joint venture; 

Overeenkomsten tussen organisaties waarbij beide organisaties onafhankelijk 
blijven maar gezamenlijk een nieuwe organisatie creeren 

• Netwerk; 
Overeenkomsten tussen twee of meer organisaties om samen te gaan werken 
zonder dat daarbij formele afspraken worden gemaakt 

• Franchising; 
Methoden van zakendoen waarbij een ondernemer (de franchisenemer) een 
contract sluit met de eigenaar van een handelsnaam (de franchisegever) die de 
franchisenemer het recht geeft om tegen betaling een zaak met die 
handelsnaam te exploiteren 

• Licensing; 
Het recht om een gepatenteerd product/dienst te produceren/leveren tegen 
beta ling 

• Subcontracting. 
De keuze van een onderneming om bepaalde delen van een proces of 
bepaalde diensten te subcontracten 

Maar nu is het de vraag of een duidelijke vorm van een strategische alliantie gekozen 
dient te worden of dat er bijvoorbeeld ook een combinatie van vormen mogelijk zijn? 
Na overleg met de directie is geconcludeerd dat er voor Coolrec maar een tweetal 
vormen zijn om aan de slag te gaan in het buitenland: 

• Een joint venture met minimaal deelnemingspercentage van Coolrec van 50% 
(om in ieder geval operationeel de macht te hebben); 

• Coolrec neemt een minderheidsbelang in de andere partij met contractueel 
vastgelegd de mogelijkheid en voorwaarden voor Coolrec om de andere partij 
na x aantal jaren over te nemen. 

Met hierbij de aantekening dat Coolrec de volledige zeggenschap wil hebben op het 
operationele vlak zoals is gezegd in paragraaf 6.3. Dit zijn voorwaarden van Coolrec 
waarmee het een alliantie wil aangaan en waarbij het een partner gaat zoeken. Het is 
wel belangrijk dat een partner gezocht wordt die zich in deze voorwaarden kan 
schikken. 

Het voordeel van het werken volgens bovenstaande genoemde twee punten is dat, bij 
een joint venture en het werken met een minderheidsbelang en daarbij een contract 
met de mogelijkheid en de voorwaarden tot overname, het voor de partner van belang 
is dat de onderneming zo goed mogelijk presteert en uiteindelijk zoveel mogelijk winst 
draait. Om deze reden zal zijn drive om te presteren niet worden weggenomen en zal 
volledige inzet behouden worden. Wanneer de partij vanaf het begin overgenomen is, 
bestaat de kans dat de inzet minder wordt omdat de echte drive is verdwenen. Dit zal 
uiteindelijk ten koste gaan van het resultaat. 

De partner benodigd voor Coolrec is een noodzakelijke Franse partner. Als de vereiste 
competenties bekeken worden vernoemd in paragraaf 6.3 kan Coolrec deze krijgen 
door met een Franse onderneming een alliantie aan te gaan. Deze bezit namelijk de 
vernoemde competenties. 

Stap 2 Managen van de alliantieportfolio 
Wanneer de optimale portfolio is ge'identificeerd en een partnerprogramma is ontwikkeld 
kunnen de huidige partners van de organisatie wordt ge'inventariseerd en in het nieuwe 
partnerprogramma worden ingedeeld. Hiervoor dient dan bepaald te worden in hoeverre er 
een balans bestaat tussen de investering in de alliantie en de toegevoegde waarde van de 
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alliantie voor de onderneming. Is er een onbalans dan staat in figuur 8.2 aangegeven welke 
actie ondernomen moet worden. De allianties welke helemaal geen toegevoegde waarde 
hebben voor de organisatie dienen beeindigd te worden teneinde middelen te sparen. 
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Figuur 8.2 Portfolio management matrix (Duysters et al., 2005) 

De deelnameportfolio van Coolrec omvat op dit moment de volgende relaties: 
• Apparec (100% dochteronderneming); 
• Coolrec France (80% deelname); 
• PHB (100% dochteronderneming); 
• Recydel (80% deelname); 
• Technowaste (100% dochteronderneming); 
• Twise (100% dochteronderneming). 

Op dit moment heeft Coolrec dus geen allianties, maar alleen meerderheidsbelangen. 
De volgende stap zou eigenlijk zijn om de huidige partners uit de allianties te 
beoordelen en een oordeel te vellen over de balans tussen investering en toegevoegde 
waarde. Aan de hand van dat oordeel kan dan een actie worden ondernomen. Dit kan 
dus niet gedaan worden maar er wordt getracht om over de huidige deelnames een 
oordeel te vellen. Dit oordeel wordt gegeven door de directie hun mening te vragen: 

• Apparec + Recydel -7 Hier is minimaal in ge·investeerd en is een hoge 
toegevoegde waarde behaald 

• Coolrec France -7 De balans valt voor Coolrec France negatief uit. Er is 
weinig toegevoegde waarde. Dit komt door de 
tegenstrijdige belangen van Coolrec en Envie. Coolrec 
wil winst maken en Envie mensen aan het we.rk houden 

• Coolrec Nederland -7 Hier is een balans aanwezig. Ondanks de forse 
investeringen is er ook een grote toegevoegde waarde 
voor Coolrec 

• PHB -7 Hier slaat de balans naar het positieve door. 
• Technowaste -7 Er zijn grote investeringen gedaan, met tot nu toe 

weinig toegevoegde waarde maar dat is nu aan het 
bijtrekken. Dit komt doordat er veel is ge"investeerd in 
de verwerkingsinstallatie en het management aldaar 
voordat de boel op poten stond 

• Twise -7 De balans begint nu door te slaan richting de positieve 
kant. Met Twise is Coolrec twee jaar geleden gestart 
en de gedane investeringen zijn voor de opstart 
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geweest en voor de aanloopproblemen. Nu begint de 
gedane investeringen geld op te leveren, ook omdat er 
nu betere apparatuur aangeleverd wordt. 

Zeer recent is Coolrec een overeenkomst aangegaan voor een x aantal jaar met een 
onderneming (vanaf nu Y genoemd), om volgens een franchise formule, voor hen de 
komende periode de refurbishment van ICT-apparatuur te gaan volbrengen. Coolrec 
neemt, in contractueel vastgestelde landen, alle klanten van Y over en gaat volgens de 
Y-manier werken. De opzet van Coolrec is om kennis van Y op te nemen zodat Coolrec 
daarvan later gebruik kan maken. Y is op het gebied van refurbishment door jarenlange 
ervaring verder als Coolrec, waardoor deze mogelijkheid zich leent. Coolrec gaat zelf 
na het aangaan van deze overeenkomst met de eigen klanten ook volgens de Y
manier werken. Het lerende karakter wil echter niet zeggen dat Coolrec na het verlopen 
van de contractuele periode met Y stopt met de samenwerking. Als deze vruchtbaar 
blijkt te zijn, en van beide kanten als positief wordt ervaren, bestaat de kans dat de 
contracttermijn gecontinueerd wordt. 

Stap 3 ldentificeren van de drijfveren van de a/liantie 
De drijfveren van de alliantie moeten voor voldoende toegevoegde waarden zorgen voor alle 
partners dat de alliantie in stand wordt gehouden. Wanneer de toegevoegde waarde van de 
alliantie voor een van de partners afneemt komt het voortbestaan van de alliantie in gevaar. 
Om deze reden dienen de drijfveren te worden ge"identificeerd en dient in het ontwerp van de 
alliantie ervoor zorg gedragen te worden dat deze drijfveren zoveel mogelijk behouden 
blijven. 
Tussen deze drijfveren kan onderscheid gemaakt worden tussen interne- en externe 
drijfveren en tussen proactieve- en reactieve drijfveren. Een combinatie van deze drijfveren 
leidt tot een SWOT-analyse van de alliantie, welke is weergegeven in figuur 8.3. 

Intern 

Proactief 

I.STERKTES 
Klantenservice 
Innovativiteit 
Technologische 
vaardigheden 

II. ZWAKTES 
Beperkte capaciteit 
Beperkte financien 
Slechte kwal iteit 

Reactief 

III. KANSEN 
Commercialisering 
technologie 
Globalisering 
Wensen consument 

IV. BEDREIGINGEN 
Regelgeving 
Daling marktaandeel 
Daling omzet 

Extern 

Figuur 8.3 Kansenlbedreigingen en sterkten/zwakten van de alliantie (Duysters et al., 2005) 

Nadat de drijfveren vanuit de eigen organisatie zijn ge"identificeerd kunnen de drijfveren 
worden ge"identificeerd die (on)gewenst zijn bij de potentiele partner voor de alliantie. Deze 
drijfveren kunnen worden ge"identificeerd aan de hand van bijlage 8.1 . 

De drijfveren achter de deelnames genoemd bij stap 2 zijn vooral strategisch van aard, 
en daarbij gaat het meestal om proactieve en externe motieven, zie figuur 8.3. De 
toegevoegde waarde van deze deelnames is gelegen op het vlak van: 

• lnternationalisering; 
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• Het vergroten van het marktpotentieel; 
• Het benutten van technologische complementariteit. 

De drijfveren van Coolrec om een alliantie aan te gaan zijn: 
• lnternationalisering; 
• Pan-european dekking (wens van de klanten); 
• Het vergroten van het marktpotentieel; 
• Wens VG om waarde te creeren; 
• 1 + 1 = 3. 

De drijfveren die Coolrec graag bij een partner wil zien zijn: 

Tu I e technische universiteit eindhoven 

• 1 + 1 = 3 (bijvoorbeeld: ook overgenomen willen worden valt hieronder); 
• Zelfde belangen als Coolrec hebben. 

De drijfveren die Coolrec niet bij een partner wil zien zijn: 
• Andere belangen dan Coolrec hebben (bijvoorbeeld : huidige relatie Coolrec

Envie ). 

Na het bekijken van de drijfveren van Coolrec blijkt dat de motieven om een alliantie 
aan te gaan vooral proactief en extern zijn. 

Slap 4 Vaststellen van de strategie van de al/iantie 
De volgende stap is om de strategie van de alliantie te specificeren. Er zijn een aantal 
basisstrategieen te identificeren: 

• Co-optie; 
Een co-optie strategie houdt in dat concurrenten bondgenoten worden en 
leveranciers van aanvullende producten en diensten. Op deze manier kan een 
kritieke massa worden opgebouwd om te concurreren ( denk aan het ontwikkelen van 
een standaard). Tevens dient gedacht te worden aan het vastleggen van een 
aantrekkelijke partner zodat deze niet beschikbaar is voor de concurrentie. 

• Co-specialisatie; 
Co-specialisatie betekent het creeren van synergie door het samenvoegen van 
middelen, kennis, e.d. Reden voor deze strategie is dat veel kansen te complex zijn 
om individueel na te streven. Een andere motivatie is de concentratie op smallere 
marktsegmenten en de ontwikkeling naar oplossingen in plaats van producten. 

• lnternaliseren/leren; 
Hier is het leren van de vaardigheden van de partner het voornaamste doel van de 
alliantie. 

• Herstructurering. 
Allianties zijn hier een middel om de organisatie te herstructureren. Denk hierbij zowel 
aan het afstoten (verkopen) en uitbreiden (aankopen) van activiteiten/onderdelen. 

Uiteraard is het mogelijk dat een alliantie tegelijkertijd meerdere doelstellingen heeft. Dan is 
het aan te raden prioriteiten toe te kennen zodat duidelijk is waar de meeste aandacht naar 
uit dient te gaan. 
Voor Coolrec zijn in dit onderzoek alleen een tweetal van de bovengenoemde strategieen 
een optie, namelijk co-optie en co-specialisatie. Deze twee sluiten aan bij de strategie van 
Coolrec, het beheerst groeien op de WEEE-markt door middel van het betreden van nieuwe 
markten in het buitenland. De andere twee strategieen worden ook gehanteerd door Coolrec, 
zoals bijvoorbeeld de onlangs ontstane samenwerken met Y voor Coolrec onder andere om 
te leren en herstructurering door de eerder gedane overname van PHB. Maar bij de 
gewenste marktexpansie zijn deze strategieen geen optie. 
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Nu het zaak is om een strategie voor de alliantie te kiezen worden moet er ook over 
worden nagedacht wat Coolrec nu interessant maakt om samen mee te gaan werken 
voor de partner( s ). Omdat Cool rec de eis heeft dat het de volledige zeggenschap heeft 
op het operationele vlak, wat een eventuele partner zou kunnen afschrikken, dienen er 
andere voordelen te zijn wat Coolrec interessant maakt. Van de Franse bevolking is 
bekend dat het een chauvinistisch volk is (Hofstede & Hofstede, 2005) en die zullen 
geld of iets anders willen zien voordat ze met Coolrec in zee willen gaan. Daarom 
worden nu enkelen redenen genoemd die het voor een (Franse) partij aantrekkelijk 
maakt om met Coolrec in zee te gaan: 

• Uniek concept; uit bijlage 4.4 is op te maken dat in Frankrijk maar weinig 
partijen zijn die het gehele concept van WEEE-recycling, dus alle vier de 
categorieen, kunnen aanbieden. 

• Refurbishment; is een (betrekkelijk) nieuw concept op de Franse markt. 
• CFK-pentaan verwerking; Coolrec kan als een van de weinigen CFK en 

pentaan apparatuur verwerken. 

Voor Coolrec kunnen dus een tweetal strategieen worden gespecificeerd met 
betrekking tot het betreden van de WEEE-markt in een land, de co-optie en de co
specialisatie. 

Co-optie: 

Co-specialisatie: 

Samenwerking met een lokale WEEE-recycler. 
Coolrec wil door samen te werken met een lokale WEEE-recycler 
een competitief sterkere onderneming creeren (zoals gezegd 
kunnen niet veel recyclers in Frankrijk alle categorieen WEEE
apparatuur verwerken). Ook wordt daarbij door de samenwerking 
een lokale concurrent weggenomen. 
Samenwerking met een lokale afvalverwerker welke nag geen 
WEEE-apparatuur verwerkt. 
Coolrec wil synergie creeren door het samenvoegen van de 
diensten van de beide ondernemingen. Door de diensten samen 
te voegen ontstaat er een afvalverwerker welke het door de 
klanten gewenste totaalpakket kan leveren. 

Aangeraden wordt om prioriteiten te stellen indien een alliantie meerdere doelstellingen 
heeft. In dit geval warden geen prioriteiten gesteld. De reden is dat het maar net 
afhangt van wat er in de omgeving 'beschikbaar' is. Coolrec wil in een bepaald gebied 
gaan starten en binnen dat gebied dient dan te warden gezocht naar potentiele 
kandidaten, wat beide strategieen tot gevolg kan hebben. Het ligt er maar net aan wat 
er voor ondernemingen in de buurt aanwezig zijn. Maar als er dan toch gekozen dient 
te warden lijkt een afvalverwerker welke nag geen WEEE-apparatuur verwerkt het 
meest interessant omdat dan het door de klant gewenste totaalpakket kan warden 
geleverd. 

Stap 5 /dentificeren van de toegevoegde waarde van de alliantie 
In deze stap staat de volgende vraag centraal: welke waarde wordt gegenereerd door de 
alliantie? Met het identificeren van de toegevoegde waarde van de alliantie wordt de 
aandacht extern gevestigd, op de consument. De toegevoegde waarde propositie van de 
alliantie vormt de basis van de missie van de alliantie (Duysters et al., 2005). Voor de 
bepaling van de waardecreatie kan gebruik warden gemaakt van bijlage 8.2. 

Wat is nu de toegevoegde waarde die voor de klant wordt gecreeerd voor de klant. 
Wanneer Coolrec als strategie een co-optie heeft dan wordt de waarde gecreeerd 
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doordat Coolrec en de partner aan de klant een totaalpakket kunnen aanbieden van 
verwerking van WEEE-apparatuur. 
Wanneer een co-specialisatie gehanteerd wordt dan kan aan de klant een totaalpakket 
worden aangeboden op het gebied van afvalverwerking. 

De toegevoegde waarde voor de klant die bij beide strategieen ook aanwezig is, is die 
van best practice. Doordat Coolrec de volledige zeggenschap op het operationele vlak 
wil hebben is er door het verwerkingsproces wat Coolrec hanteert een bijbehorend 
hoog recyclingpercentage. Voor de klanten is het belangrijk dat een zo hoog mogelijk 
percentage wordt behaald. 

8.3 Partnerselectie 
De doelstellingen van deze fase zijn (Duysters et al., 2005): 

• Het selecteren van de optimale partner voor de alliantie; 
• Komen tot een memorandum of understanding and principles. 

De stappen die bij deze doelstellingen horen zijn (Duysters et al., 2005): 
• Opstellen long list potentiele partners; 
• Opstellen profiel optimale partner; 
• Opstellen short list potentiele partners; 
• Fitanalyse; 
• Risico- en rendementsanalyse; 
• Onderhandelingen; 
• Memorandum of understanding of principles (MOUP). 

Valkuilen (Duysters et al., 2005): 
• Verkeerde aannames: er vanuit gaan dat het wel goed zit/komt (denk bijvoorbeeld 

aan: financiele conditie van de partner, vaardigheden van de partner) 
• De aanname dat een strategische compatibiliteit resulteert in een operationele 

compatibiliteit; 
• Ga geen alliantie aan indien een van de volgende condities aanwezig is: 

o De alliantie(manager) heeft niet het onvoorwaardelijk vertrouwen en steun van 
het management en een van de partners 

o Slechte communicatie en gebrek aan teamwork is zichtbaar in een van de 
partners 

o Er is geen promoter voor de alliantie binnen een van de partners 

Tips (Duysters et al., 2005): 
• Oordeel niet op basis van omvang maar op basis van strategie en cultuur; 
• Maak duidelijk onderscheid tussen risico en onzekerheid. Risicomanagement vereist 

een gedegen planning, analyse, en continue metingen. Het managen van 
onzekerheid bestaat uit het exploreren van opties, flexibiliteit, en gedecentraliseerde 
besluitvorming; 

• Denk aan geheimhoudingsverklaringen alvorens de potentiele partner in te lichten 
over de strategie van de organisatie; 

• Bij het selecteren van potentiele partners, evalueer dan ook de alliantievaardigheden 
van de partner, dit is minimaal net zo belangrijk voor het succes van de alliantie als 
de overige compatibiliteit met de partner; 

• Geef jezelf niet direct bloot, gebruik een stapsgewijze aanpak waarbij de informatie 
wordt verstrekt die noodzakelijk is; 

• Vertrouwen is de basis van elke relatie; 
• Voer de essentiele taken gezamenlijk uit om vertrouwen voor de alliantie op te 

bouwen; 
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• Laat een gezamenlijke presentatie houden voor de management teams van de 
verschillende partners. Op deze manier zijn beide partijen op de hoogte van de zaken 
bij de verschillende partners; 

• Controleer of de alliantie aan alle succesfactoren genoemd in de inleiding van dit 
hoofdstuk voldoet; 

• Vergroot de partnering opties door het opbouwen van een reputatie gebaseerd op 
oprechtheid en geloofwaardigheid . 

8.3.1 Partnerselectie Coolrec 
Stap 1 Opstel/en long list potentiele partners 
Hier dient een long list opgesteld te worden van potentiele partners, waarbij gedacht dient te 
worden aan bijvoorbeeld huidige partners, de partners, van de huidige partners, en 'best in 
class' organisaties. In deze stap moet nog geen waardeoordeel geveld worden omtrent de 
geschiktheid van de partners. Het doel is hier om een lijst van zoveel mogelijk partners op te 
stellen. 

Het kan ook voorkomen dat er maar een potentiele partner op de long list voorkomt. Dit zorgt 
ervoor dat er niet veel te kiezen is uit potentiele partners. Om dan toch ervoor te zorgen dat 
een vruchtbare alliantie kan ontstaan is het belangrijk om meteen een goede sfeer te creeren 
tussen de partners. Ook is het belangrijk om duidelijk aan te kunnen geven wat de 
toegevoegde waarde voor de partner is, zodat ook de interesse van de partner wordt gewekt. 
De stappen dienen verder doorlopen te worden zodat de faalfactoren welke kunnen optreden 
ook worden opgeheven en kunnen worden omgezet in succesfactoren. 

Op deze long list van ·potentiele partners zouden bijvoorbeeld ook de grote partijen die 
in Frankrijk actief zijn kunnen staan. Het is maar de vraag of deze partijen 
ge"interesseerd zijn om samen te gaan werken en of ze interessant zijn voor Coolrec 
om mee samen te gaan werken. De directie geeft aan dat deze partijen voor Coolrec 
niet interessant zijn om mee samen te gaan werken, omdat dan niet de '1 + 1 = 3' 
karakteristiek wordt gecreeerd. Door een samenwerking wordt de middelen van twee 
ondernemingen samengevoegd maar niet versterkt. Door een samenwerking met 
kleinere partijen is er de mogelijkheid om de kleinere partijen te versterken. 

Stap 2 Opstellen profiel optimale partner 
Stel een profiel op van de ideale partner voor de betreffende alliantie. De strategie van de 
alliantie, de drijfveren, en de toegevoegde waardepropositie vormen de basis voor het profiel 
van de optimale partner (Duysters et al., 2005). Aan de volgende punten dient gedacht te 
worden: 
• Management; 
• Financiering; 
• Research & Development; 

• 
• 
• 

Productie; 
Marketing & distributie; 
Alliantievaardigheden . 

Aan de hand van de genoemde criteria wordt voor zover mogelijk een profiel opgesteld: 

Management 
Coolrec wil bij een joint venture minimaal 50% van de aandelen in handen 
hebben om ook invloed uit te kunnen oefenen op beslissingen. 
Coolrec wil de volledige zeggenschap op het operationele vlak. 

Financiering 
Bij een joint venture wil Coolrec minimaal 50% van de aandelen in handen hebben om 
ook invloed uit te kunnen oefenen op beslissingen. 
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Bij het nemen van een minderheidsbelang wil Coolrec op termijn de mogelijkheid 
hebben om de restant van de aandelen over te nemen. 

Research & Development 

Productie 
De productie dient te verlopen volgens Coolrec processen en de bijbehorende normen. 

Marketing & Distributie 
(Uitgebreid) netwerk hebben qua klanten en 'lijntjes' in de diverse systemen 

Alliantievaardigheden 
Bereid zijn om een joint venture aan te gaan waarbij Coolrec 50 % of meer van de 
aandelen in handen heeft, of de bereidheid om eerst een minderheidsaandeel af te 
geven met contractueel vastgelegd de voorwaarden voor een overname door Coolrec 
na een x aantal jaren. 

Stap 3 Opstellen short list potentiele partners 
Nu het profiel van de optimale partner bekend is kan op basis van de long-list een short- list 
van potentiele partners worden samengesteld. 

Stap 4 Fitanalyse 
In deze stap wordt gesteld in hoeverre de partners compatibel zijn, waarbij onderscheid 
gemaakt kan worden tussen de strategische, operationele en persoonlijke compatibiliteit. 
Tevens dient aandacht besteed te worden aan de alliantievaardigheden van de partner. Om 
dit alles te weten te komen kan gebruik gemaakt worden van bijlage 8.3. Een goede 
compatibiliteit geeft aan dat de partners goed kunnen samenwerken, en vice versa. 
De vragen welke nu beantwoord kunnen worden voor de verschillende partners naar 
aanleiding van de fit-analyse zijn: 

• Hoe goed is de compatibiliteit? 
• Waar zijn tekortkomingen? 
• Zijn deze tekortkomingen belangrijk of onbelangrijk? 
• Kan iets aan de tekortkomingen gedaan worden? 
• Welke verdere analyse moet uitgevoerd worden? 

Stap 5 Risico- en rendementsanalyse 
Om de kritieke risico's te identificeren kan gebruik gemaakt worden van bijlage 8.4. Met 
betrekking tot de bepaling van het rendement dient niet alleen gedacht te worden in termen 
van geld. Het is van belang het strategische rendement van de alliantie vast te stellen. Het 
strategisch rendement kijkt verder als alleen naar het financiele verhaal. Mogelijke dimensies 
van het financieel rendement zijn: 

• Marktgroei; 
• Organisatie capaciteit; 
• lnnovatieve effectiviteit; 
• Concurrentievoordeel ; 
• Financiele opbrengsten. 

Stap 6 Onderhandelingen 
Op basis van de fitanalyse en de risico- en rendementsanalyse van de short list van 
potentiele partners wordt de gewenste partner geselecteerd. Met deze partner wordt 
vervolgens de onderhandelingen ingezet omtrent de gewenste alliantie. 
De doelstellingen van deze stap zijn het identificeren OF een succesvol 
samenwerkingsverband opgezet kan worden door: 
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• Het gezamenlijk opstellen van de toegevoegde waarde propositie voor de consument; 
• Vast te stellen of er voldoende synergievoordelen aanwezig zijn; 
• Te bepalen of elke partner voldoende strategisch rendement heeft binnen de 

samenwerking; 
• Analyse van de succes- en faalfactoren van de alliantie, waarvoor bijlage 8.5 gebruikt 

kan worden. 

Het onderhandelingsproces dient om gezamenlijk met de partner de win-win vorm te geven 
die met de alliantie behaald dient te worden. Alhoewel de organisatie in eerste instantie al 
een win-win heeft ge"identificeerd vanuit eigen oogpunt is het van wezenlijk belang dit proces 
nogmaals met de partner uit te voeren. 

Met betrekking tot de onderhandelingen zijn de volgende functies van belang in zowel de 
eigen organisatie als de partnerorganisatie: 

• Alliantiepromotor; 
Zorgt binnen de eigen organisatie dat de alliantie voldoende steun heeft en dat er 
voldoende middelen beschikbaar zijn voor de alliantie. 

• Alliantie manager; 
Dit is iemand die door de verschillende partners is gekozen en die het vertrouwen en 
respect heeft van alle partners. Deze persoon is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken ten aanzien van de alliantie. 

• Operationeel team. 
Dit team dient de alliantie ten uitvoer te brengen en dient achter elke genomen 
beslissing te staan. 

HET CREEREN VAN DE WIN-WIN IS HET HART VAN DE ONDERHANDELINGSFASE 
- Voorkom teveel eenzijdig denken waardoor het opgebouwde vertrouwen 

verdampt. Bij een alliantie dient gedurende geruime tijd met de partner te 
worden samengewerkt, en in tijden van nood op hem vertrouwd kunnen 
worden. Daarom dient de uitkomst uit deze fase een win-win te zijn, en 
dienen beide partijen een goed gevoel te hebben hoe deze win-win wordt 
bereikt -

Nadat de eerste orienterende.gesprekken en onderhandelingen hebben 
plaatsgevonden en er meer informatie en indrukken bekend zijn over de potentiele 
partner zou het een geschikt moment zijn om nu nog eens kritisch te kijken of aan de 
genoemde karakteristieken in de inleiding van dit hoofdstuk voldaan kan worden. Zo 
niet dan is het niet verstandig om de onderhandelingen door te zetten, want dan is het 
ontwerpen van een succesvolle alliantie moeilijk realiseerbaar. In bijlage 8.6 is een 
tabel weergegeven waarin de vernoemde karakteristieken uit de inleiding zijn gezet. 
Door de betrokken bij het alliantieproces van Coolrec kunnen dan punten (0-10) 
worden gegeven aan de karakteristieken. Behaalt een potentiele partner niet een 
vastgesteld aantal punten, dan worden de onderhandelingen stopgezet. Deze 
gradering dient door de directie van Coolrec te worden opgesteld, het is zelfs mogelijk 
om binnen de karakteristieken ook nog prioriteiten te stellen en daar een percentage 
aan te hangen, zodat een gewogen gemiddelde tevoorschijn komt maar zoals gezegd 
is dit aan de directie om te bepalen en te doen. 

Stap 7 Memorandum of understandig of principles 
Het MOUP geeft een algemeen overzicht van de aspecten waar overeenstemming over 
bereikt is, onder meer de strategische intentie, doelstellingen en operationele principes. De 
MOUP kan bijlage 8. 7 gebruikt worden. 
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8.4 lmplementatie en operationalisatie 
De doelstellingen van deze fase zijn (Duysters et al., 2005): 

• Opstellen van het samenwerkingsplan; 
• Formaliseren van de samenwerking . 

Tu I e technische universiteit eindhoven 

Om de doelstelling te bereiken dienen de volgende stappen doorlopen te worden (Duysters 
et al. , 2005): 

1. Opstellen van het samenwerkingsplan; 
2. Juridische overeenkomst. 

Valkuilen (Duysters et al., 2005): 
• Aandacht op sluiten van overeenkomst in plaats van structureren van de 

overeenkomst om win-win te creeren, alliantie is doel op zichzelf geworden; 
• De overtuiging dat de vorm van de alliantie het doel bepaalt; 
• De drang naar controle laten prevaleren boven samenwerking en het bouwen van 

vertrouwen; 
• Slechte operationele integratie is een van de veel voorkomende redenen van het 

falen van allianties; 
• Onvoldoende aandacht besteden aan het ontwikkelen van vertrouwen tussen de 

partners; 
• De gedachte dat de mate van eigendom de mate van controle bepaalt. 
• Allianties zijn in wezen startende ondernemingen en hebben dus alle problemen die 

starters hebben; 
• Pas op voor vertraging en demotivatie door bureaucratie en regeltjes. 

Tips (Duysters et al., 2005): 
• Veel alliantiemanagers willen zo snel mogelijk de deal structureren/vormgeven. Ga 

niet overhaast te werk en denk aan de volgende principes: 
o De strategie bepaalt de functie van de alliantie; 
o De functies bepalen de vorm van de alliantie. 

• Plaats de beste mensen op de alliantie; 
• Maak een duidelijke taakverdeling en maak slechts een partij verantwoordelijk voor 

een taak; 
• Besteed de nodige aandacht aan conflictresolutie. Hoe problemen escaleren binnen 

de alliantie en de partners; 
• Aangeven wanneer de alliantie beeindigd wordt of aangepast dient te worden kan 

toekomstige problemen voorkomen. 

8.4.1 lmplementatie en operationalisatie Coolrec 
Stap 1 Opstellen van het samenwerkingsplan 
Nu wordt de alliantie zijn definitieve vorm gegeven door het specificeren van de precieze 
samenwerking. Dit betekent het opstellen van een ondernemingsplan van de alliantie. De 
grote lijnen zijn reeds in de onderhandelingsfase uiteengezet, nu worden de details van de 
samenwerking toegevoegd. Hoe de inhoud van een plan eruit ziet is te zien in bijlage 8.8. 

Stap 2 Juridische overeenkomst 
Zorg ervoor dat er niet een te grote nadruk op de juridische inkleding van de alliantie komt te 
liggen. Allianties zijn contracten met een open-einde en kunnen niet volledig dichtgespijkerd 
word en. 

8.5 Management en evaluatie 
De doelstelling van deze laatste fase is (Duysters et al., 2005): 

• Garanderen van de waardecreatie; 
• Resultaatmeting en bijsturen van de alliantie. 
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Deze worden bereikt door de volgende stappen (Duysters et al., 2005): 
• Vaststellen van de evaluatiecriteria; 
• Resultaatmeting ; 
• Bijsturen van de alliantie. 

Valkuilen (Duysters et al., 2005) : 
• Als je het niet kunt meten kun je het ook niet managen 

Tips (Duysters et al., 2005): 
• Meten is weten, gissen is missen. 

8.6.1 Management en evaluatie Coolrec 
Stap 1 Vaststellen van de evaluatiecriteria 

techn ische universiteit eindhoven 

Het is technisch onmogelijk een succesvolle alliantie te hebben zonder de juiste 
evaluatiecriteria. Zender doelstellingen kan er immers geen succes of falen zijn. De partners 
dienen vooraf de evaluatiecriteria vast te stellen . ledere alliantie is uniek en daarom is er ook 
geen standaard lijstje van evaluatiecriteria. Ten aanzien van mogelijke evaluatiecriteria kan 
het input-output continuum van figuur 8.4 gebruikt worden . 

Figuur 8.4 Input-output continuum (Duysters et al., 2005) 

De input criteria zijn bepalend voor het lange termijn resultaat van de alliantie, terwijl de 
output criteria indicatoren van het korte termijn resultaat zijn. Het is belangrijk zowel input als 
output criteria te gebruiken voor het evalueren van de alliantie. Met name voor alliantie die 
opereren in NIEUWE markten zijn met name de input criteria van belang omdat informatie 
schaars is of moeilijk te interpreteren. 
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De resultaatmeting van de alliantie dient periodiek samen met de partner plaats te vinden . 
De partners dienen de oorzaken en gevolgen van zowel de negatieve als positieve variatie te 
analyseren en te bespreken. Dit geeft een beter inzicht in het resultaat van de alliantie. 
Tijdens deze stap dient ook besloten te worden in hoeverre de alliantie voortgezet wordt. Er 
zijn een drietal opties: 

1. Voortzetten van de alliantie in de huidige vorm; 
2. Herpositioneren van de alliantie; 
3. Beeindigen van de alliantie. 

Vaak is het noodzakelijk om de alliantie te herpositioneren doordat bijvoorbeeld wijzigingen 
in de regelgeving, reacties van concurrenten, en een verandering in de strategie van een van 
de partners. Dan dient het gehele proces vanaf paragraaf 8.4 stap 6 opnieuw doorlopen te 
worden . 
Ook zou de mogelijkheid kunnen bestaan dat men tot de conclusie komt dat het beter is om 
de alliantie te stoppen, omdat de partners niet langer op een lijn zitten wat betreft de alliantie. 
Een belangrijk punt om niet te vergeten is dat beeindiging van de alliantie geen falen inhoudt. 

8.6 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn de stappen gegeven welke gevolgd dienen te worden om een 
succesvolle strategische alliantie te ontwerpen, te structureren en te managen. Het is 
belangrijk om het traject geheel te doorlopen zodat geen essentiele stappen worden 
overgeslagen in het proces. Het wil echter niet zeggen dat het in de praktijk altijd volgens dit 
traject verloopt. Het is vooral de kunst om 'verstandig' gebruik te maken van de in dit 
hoofdstuk gegeven instrumenten. 
Deze stappen dienen voor iedere alliantie opnieuw doorlopen te worden. Ook kan het 
genoemde raamwerk ook gebruikt worden bij acquisities. Daarnaast kan het raamwerk ook 
nog gebruikt worden om de prestaties bij de huidige dochterondernemingen te meten en te 
evalueren. 
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In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek weergegeven. 
Met dit onderzoek is aan Coolrec een decision support model aangeleverd. Dit model zorgt 
ervoor dat Coolrec de benodigde informatie verzameld om zodoende tot een goed 
overwogen en doordachte keuze te komen, voor het waar en met welke strategische optie, 
een markt in het buitenland betreden dient te worden, in acht nemend de huidige 
verwerkingsactiviteiten. Het decision support model is opgesteld aan de hand van een 
uitgevoerde case study. Door het uitwerken van de case study is duidelijk geworden welke 
gegevens benodigd zijn bij het bepalen van het waar en met welke strategische optie een 
nieuwe markt in het buitenland wordt betreden. Deze case study heeft zodoende als input 
voor het decision support model gediend. 

Conclusies 
Nu bekend is hoe het decision support model eruit ziet en welke af- en overwegingen er zijn 
om richting een strategische optie te gaan, blijkt dat slechts enkele vragen komend uit de 
externe- en interne factoren echt invloed hebben op het waar en met welke strategische 
optie de markt wordt betreden. 

De vraag voor 'het waar betreden' is: 
• Hoe ziet de bevolkingsdichtheid eruit? 

Deze vraag geeft meteen het potentiele doelgebied of doelgebieden aan waar de focus op 
komt te liggen in een land. Andere factoren welke ook primaire invloed zouden kunnen 
hebben op de keuze voor een gebied zijn niet duidelijk te noemen. Wei zou wanneer twee 
gebieden ongeveer hetzelfde aantal inwoners hebben, en er een keuze tussen de gebieden 
gemaakt dient te worden, secundaire factoren invloed kunnen hebben op de keuze voor een 
gebied. Secundaire factoren zoals de logistieke mogelijkheden (spoorwegen, water, etc.) 
en/of economische factoren (afzetmogelijkheden restmaterialen, etc.). 
De reden dat alleen deze ene vraag invloed heeft op de potentiele doelgebieden binnen een 
land is dat Coolrec zoals gezegd de norm hanteert dat in een straal van 200 km 5 - 15 
miljoen mensen dienen te wonen om een fabriek te starten (mede door de 
'transportbeperking' van de koel- en vriesapparatuur). Met het hanteren van deze norm wordt 
al gauw bij de dichtstbevolkte steden in een land uitgekomen. Wonen in een gebied (veel) 
minder mensen dan is het economisch gezien minder interessant om daar te starten. Ook 
het feit dat de duur van de contracten (van de collectieve systemen waarbij de meeste 
producenten en importeurs van WEEE-apparatuur zijn aangesloten) nu ongeveer 3 jaar is, 
en de verwachting is dat deze in de toekomst steeds korter worden, heeft indirecte invloed. 
Doordat de betrekkelijk korte contractperiode maakt iedere partij na een x aantal jaar weer 
kans op het contract, Coolrec dus ook. Dit geldt dus ook voor de dichtstbevolkte gebieden 
waardoor deze weer het meest interessant zijn. 

De vragen voor 'met welke strategische optie' zijn: 
• Hoe worden de contracten verdeeld door de systemen, aan nationale partijen of aan 

de partij met de beste aanbieding? 
• Hoe lang duurt een contractperiode? 

Het antwoord op de vraag hoe dat de contractverdeling door de systemen eruit ziet kan al 
direct richting een strategische optie wijzen. Als blijkt dat de contracten door de systemen 
alleen aan nationale partijen worden gegeven is de enige optie voor Coolrec, om ergens te 
starten, een samenwerking aangaan met een nationale (lokale) partij . Doet Coolrec dit niet 
dan is geen lokale legitimiteit verworven (Daems & Douma, 1989) en maakt Coolrec (vrijwel) 
geen kans op een contract. 
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Blijkt er een vrijemarkteconomie te zijn dan kan Coolrec zoals gezegd kiezen uit een drietal 
strategische opties bij het betreden van de markt: een greenfield investment, een acquisitie 
of een strategische alliantie. De afweging die dan door Coolrec gemaakt dient te worden is 
die van controle versus flexibiliteit. Wanneer gekeken wordt naar de mogelijkheden van 
Coolrec om een uniek concept te kunnen leveren op het gebied van WEEE-recycling dan 
zeggen Brouthers & Brouthers (2000) en Gilroy & Lukas (2003) dat Coolrec een greenfield 
investment moet doen en van scratch af aan een fabriek neer moet zetten om optimaal 
gebruik te maken van de eigen mogelijkheden. Maar het plaatsen van een complete fabriek 
vergt een behoorlijke financiele investering, zoals te zien is in paragraaf 4.4.2. De duur van 
een contractperiode weegt daarom ook weer indirect mee op de keuze voor een optie. Met in 
het achterhoofd de wetenschap dat de kans bestaat dat een contract (van de collectieve 
systemen) na betrekkelijk korte termijn verloren kan gaan, dient Coolrec, mede door de 
aanwezige concurrentie, de afweging te maken of het alleen een dergelijke financiele 
investering wil doen die hoort bij het plaatsen van een fabriek. 
Gebleken is dat het hebben van 'contacten' in de systemen (positieve) be"invloeding kan 
betekenen bij het toekennen van contracten. Deze contacten kunnen niet door middel van 
een greenfield investment verkregen worden, alleen maar door een strategische alliantie of 
een acquisitie (dan moeten wel de juiste mensen binnen gehouden worden). Dus in 
tegenstelling tot wat Brouthers & Brouthers (2000) en Gilroy & Lukas (2003) zeggen komt dit 
dus beter overeen met de gedachten van Duysters et al. (2005), die stellen dat een 
samenwerking en acquisitie een toevoeging geeft van relatie's. Maar om als nieuw startende 
onderneming te slagen is het ook belangrijk om onder meer een netwerk van klanten te 
hebben. Is deze niet aanwezig zal een startende partij een dermate uniek concept moeten 
leveren of dermate interessant moeten zijn voor klanten dat deze naar de nieuwe partij 
overstappen. Een strategische alliantie of een acquisitie bieden onder andere de 
mogelijkheid om meteen een netwerk van klanten te vergaren. 

Uit het voorgaande mag worden geconcludeerd dat het niet interessant is om helemaal zelf 
te gaan starten van scratch af aan, maar dat voor Coolrec het aangaan van een alliantie of 
een acquisitie meer interessant is. Er wordt een netwerk van klanten verkregen, 
vergunningen zijn reeds aanwezig of worden makkelijker verkregen, etc. Maar dan is het nog 
maar de vraag of het interessant is voor Coolrec om direct een andere partij te acquireren. 
Eerst een samenwerking, met de juiste partner, lijkt interessanter te zijn omdat een acquisitie 
meer kosten met zich meebrengt dan een alliantie. Later zou dan de partner eventueel nog 
overgenomen kunnen worden. Duysters et al. (2005) geven namelijk ook aan dat het 
voordeel van allianties is dat allianties de mogelijkheid bieden om meer van een toekomstige 
acquisitiekandidaat te weten te komen en om de informatieasymmetrie te verkleinen. Door 
eerst samen te werken komen eventuele onoverkomelijke punten naar voren en bestaat de 
mogelijkheid om een samenwerking te beeindigen. Bij een acquisitie is deze mogelijkheid 
niet aanwezig. 

Bij beide strategische opties is het belangrijk dat een geschikte partner wordt uitgekozen. 
Gebeurt dit niet dan kan een samenwerking wel eens tot (onoverkomelijke) grote problemen 
leiden. Daarom is het aangereikte raamwerk om een strategische alliantie te ontwerpen, te 
structureren en te managen belangrijk om te doorlopen zodat geen essentiele stappen 
worden gemist. Door het doorlopen van het raamwerk bij het aangaan van strategische 
allianties ontwikkelt Coolrec ook intern alliantievaardigheden. Duysters en De Man (2002) 
geven aan dat door het toenemende gebruik van allianties dit betekent dat organisaties een 
zogenaamde alliantievaardigheid moeten ontwikkelen. Het opbouwen van 
alliantievaardigheden resulteert immers in een toename van het slagingspercentage van de 
allianties van de organisatie. 

Zoals gezegd is het belangrijk om een geschikte partner te vinden voor een alliantie of 
acquisitie en wordt getracht door middel van het aangeleverde raamwerk dit te structureren . 
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Gebleken is uit eerdere marktexpansies van Coolrec dat niet altijd de meest geschikte 
partner is gevonden. 
Coolrec heeft zoals gezegd een fabriek in het Noorden van Frankrijk. Dit is een joint venture 
van Coolrec met Envie met de aandelenverhouding 80:20 in het voordeel van Coolrec. 
Coolrec wilde destijds voet aan de grond krijgen in Frankrijk, maar daarvoor was wel een 
Franse partij benodigd zoals eerder in het onderzoek naar voren is gekomen. Envie is een 
Franse partij en had/heeft door haar achtergrond (politieke) invloed op de totstandkoming 
van de contractverdeling. Envie is namelijk een soort van sociale werkplaats waarvan het 
belang is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden. Het maken van 
winst is voor Envie niet het primaire doel, alleen dus het aan het werk houden van mensen. 
De intentie van Coolrec is om zoveel mogelijk winst te maken. Als naar de karakteristieken 
van een goed gestructureerde alliantie vernoemd door Duysters et al. (2005) wordt gekeken 
is te concluderen dat Envie en Coolrec beide een ander belang hebben en dat bijvoorbeeld 
niet de win-win karakteristiek aanwezig is. Ook uit andere punten komt naar voren dat niet de 
karakteristieken van een goed gestructureerde alliantie aanwezig zijn en dat daardoor zoals 
op dit moment ook blijkt de samenwerking moeilijk verloopt. Duysters et al. (2005) geven aan 
dat de commitment en steun belangrijk zijn, door het topmanagement maar ook door het 
middenmanagement. En laat dat nu ook niet het geval zijn. Zoals gezegd zijn de 
ondernemingen welke gebruik maken van de Envie formule zelfstandige ondernemingen die 
gebruik maken van de franchise formule van Envie. Het topmanagement van Envie, de 
franchisegever, staat volledig achter de samenwerking van Coolrec-Envie. Dit 
topmanagement ziet ook in dat de huidige samenwerking niet optimaal verloopt en dat er 
enkele aanpassingen vereist zijn om beter te gaan functioneren. Maar het 
middenmanagement, de zelfstandige Envie franchisenemers, staan niet volledig achter de 
samenwerking . Althans ze willen wel met Coolrec samenwerken, maar ze willen ook nog 
andere mogelijkheden hebben om de apparatuur af te zetten wat niet volgens afspraak is. 
De afspraak die destijds is gemaakt is dat Envie het eerste gedeelte volbrengt, de inzameling 
en de eerste ontmanteling, en dat AL de ingezamelde apparatuur door Envie naar de fabriek 
van Coolrec wordt gebracht om verder verwerkt te worden. Nu blijkt dat sommige managers 
uit het middenmanagement proberen om, net voor het punt dat de apparatuur naar Coolrec 
gebracht dient te worden, apparatuur weg te sluizen naar andere partijen om te laten 
verwerken. Het topmanagement heeft dit ook geconstateerd maar kan er (nog) niets aan 
doen. 

Al met al is het aangereikte raamwerk dus bruikbaar om zulk soort situaties in de toekomst te 
voorkomen. Aangetekend moet wel worden dat door deze eerdere ervaringen het 
management al een bepaald soort van alliantievaardigheden heeft opgebouwd en wel al 
ideeen heeft hoe Coolrec een samenwerking in de toekomst wel of niet wil. Maar met dit 
raamwerk worden alle stappen en fasen gegeven en verzekerd met het doorlopen dat er 
geen essentiele stappen overgeslagen. 

Aanbevelingen 
De opdracht was om een decision support model te maken en daarnaast een case study uit 
te voeren. Het decision support model is zoals gezegd opgesteld aan de hand van het 
doorlopen van de case study. De aanbeveling voor de case study is dat Coolrec in Frankrijk, 
gezien de omstandigheden die aanwezig zijn in Frankrijk, in de gebieden rondom Parijs en 
Marseille met een strategische alliantie de markt betreedt. Er dient een strategische alliantie 
gekozen te worden enerzijds omdat het een vereiste is om een Franse onderneming te zijn, 
maar anderzijds geeft een strategische alliantie Coolrec de mogelijkheid om snel aan onder 
andere contacten en vergunningen te komen en om de benodigde 'lijnen' in de systemen te 
krijgen. Daarnaast geeft een strategische alliantie de mogelijkheid om eerst meer te weten te 
komen van een potentiele acquisitiekandidaat. 
Naast de conclusies uit het onderzoek worden er ook nog enkele andere aanbevelingen 
gedaan. 
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Coolrec zou er verstandig aan doen om iedere 1,5 - 2 jaar een klanttevredenheid-enquete te 
houden. Uit de enquetes die bij dit onderzoek zijn ingevuld is gebleken dat een aantal 
klanten niet geheel zijn, al gaat het dan maar misschien om kleine zaken. Als een aantal 
kleine zaken zich opstapelen kan een ontevreden klant ontstaan die eventueel overstapt 
naar een concurrent. Door regelmatig te vragen waarnaar de klant ontevreden is wordt 
interesse getoond in de klant, wat de klant zal waarderen, en kan de eventuele onvrede 
verholpen worden . 
Uit de enquete komen ook de motivaties en onvoorziene behoeften naar voren, waardoor 
Coolrec van de klanten te horen krijgt wat zij zoeken in een verwerker. Het is ook mogelijk 
dat Coolrec, op aangeven van de klant in de enquete, trends en ontwikkelingen ontdekt in de 
organisatie van de klanten of op de markt waarop Coolrec dan kan inspringen. 

Relatiemanagement 
Cool rec dient ervoor te zorgen dat de relaties met de ( collectieve en individuele) systemen 
en afnemers van restmaterialen goed worden onderhouden. Probeer eventuele onvrede of 
problemen voor te zijn/te voorkomen. Maak bijvoorbeeld de afspraak met de andere partij dat 
eens per 4 maanden een keer contact is over de gang van zaken buiten de gewone 
werkrelatie om. Dit toont wederom dat Coolrec de klant belangrijk vindt, en dan kan later het 
verwijt niet komen dat de mogelijkheid niet is geweest voor de klant om de problemen aan te 
kaarten. Wijs eventueel een vaste contactpersoon aan voor een relatie, waar de relatie altijd 
op terug kan vallen. 

Benutting relatie VG/AVR 
Uit de enquete is gebleken dat niet alle klanten exact weten wat de mogelijkheden van 
Coolrec zijn, al dan niet in relatie met VG/AVR. Op dit vlak is dus veel te winnen, en ook 
andersom zou dit mogelijk zijn. De klanten van VG en AVR, en misschien ook wel de sales 
mensen van VG en AVR, weten niet wat Coolrec voor hen kan betekenen waardoor 
inkomsten worden misgelopen. Daarom is het aan te raden om naar de klanten van Coolrec 
toe een duidelijke uitleg te gaan geven over de mogelijkheden van Coolrec. Dit kan door zelf 
naar de klant toe te stappen en uitleg te geven, maar bijvoorbeeld ook door het verstrekken 
van informatie op beurzen, of door het sturen van folders met de mogelijkheden. Ook dienen 
de sales afdeling van VG en AVR op de hoogte gebracht te worden van de mogelijkheden 
van Coolrec waardoor zij dit ook kunnen gebruiken bij hun bestaande klantenbestand. 

I nformatievoorziening 
Coolrec zou verder onderzoek kunnen doen naar de informatiebehoeften om zodoende de 
informatievoorziening in kaart te brengen. Zo kan in kaart gebracht worden wie welke 
informatie, op welk tijdstip nodig heeft. Als dit duidelijk in kaart is gebracht zou dit ten goede 
komen aan de efficiency van de organisatie. 
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In deze nabeschouwing wil ik even terugkijken op mijn tijd bij Coolrec en zal ik in het kort 
aangeven hoe ik als bedrijfskundige tegen Coolrec aankijk en ook zal ik proberen aan te 
geven wat de waarde van de resultaten nu echt voor Coolrec betekenen. Als laatste zal ik 
mijn verwachting geven over hoe ik het toekomstbeeld zie voor Coolrec. 

Bedrijfskundige kijk onderzoeker tegen Coolrec 
Coolrec is een heel dynamisch bedrijf wat op dit moment een enorme groei doormaakt. Door 
de ontwikkelingen op de markt is het nu het moment om te gaan groeien. Toen ik net een 
tijdje binnen de organisatie actief was en diverse orienterende gesprekken had gehad en 
echt aan de start de opdracht wilde beginnen had ik het idee dat Coolrec zo hard aan het 
groeien was dat het de hele boel niet ender controle heeft en zou kunnen krijgen. lk had 
deze mening omdat mijn inziens er te weinig mensen teveel moesten doen. De mensen die 
het beleid moesten uitvoeren hadden zoveel taken dat ze niet alle taken voor de volle 100% 
zouden kunnen uitvoeren. Hierdoor was er niet altijd controle op de uitgevoerde taken . Mijn 
mening werd destijds gevoed door ender meer de gesprekken die ik opving op mijn 
werkplek. Maar ik moet echter bekennen dat gedurende mijn afstudeerperiode ik mijn 
mening door gesprekken met vooral de directie heb bij moeten stellen. Uit deze gesprekken 
is gebleken dat Coolrec wel hard groeit maar dat de directie samen met het andere 
management goed weet waar het met bezig is. Ze zijn er allen wel heel druk mee, omdat het 
nu eenmaal zo hard gaat, maar het doel erachter is duidelijk. Door het aannemen van 
nieuwe mensen heeft Coolrec al geprobeerd om de organisatie nog beter op poten te zetten. 
En de punten die ik bedoelde met zaken die onvoldoende gecontroleerd werden, dat zijn 
zaken die ender de verantwoording vallen van de directe managers. De directie van Coolrec 
heeft een stijl van leidinggeven waardoor veel verantwoordelijkheden bij de directe managers 
wordt neergelegd. Dit wordt door de managers als prettig ervaren, en mijns inziens is dit ook 
de stijl van leidinggeven. Het geven van verantwoordelijkheden aan mensen en 
mogelijkheden om zelf zaken uit te zoeken geeft een bepaalde drive aan mensen om het 
beste uit de kast te halen, wat je nu ook ziet binnen de organisatie. lk kan zeggen dat 
wanneer ik een baan heb en ik op deze manier kan werken ik dat als zeer prettig ervaar. 
Datzelfde geldt voor de sfeer aanwezig op de werkvloer, wat mede veroorzaakt wordt door 
de betrekkelijk kleine organisatie maar ook doordat alle deuren van iedereen voor iedereen 
openstaan. Toen ik de eerste keer binnenkwam viel mij deze goede sfeer al op. 
Door eerdere ervaringen uit marktexpansies heeft Coolrec al ervaring opgedaan en een 
zekere kennis opgedaan. Door deze ervaring heeft Coolrec al ideeen over hoe het in ieder 
geval een samenwerking wil in de toekomst wat het verder in de toekomst kan gebruiken. 

Waarde van de resultaten 
Wat is de waarde nu geweest van het onderzoek voor Coolrec. lk denk dat de meeste kennis 
die nu in kaart is gebracht al intern bij Coolrec aanwezig was. Daar was ik in het begin ook 
bang voor dat de opdrachtgever achteraf tot de conclusie kwam dat het onderzoek weinig 
toegevoegde waarde zou hebben omdat alles wat hij gelezen had in het eindverslag al voor 
hem bekend voor zou komen. Maar ik denk dat dit juist de toegevoegde waarde is voor 
Coolrec. De kennis is binnen Coolrec allemaal aanwezig, het is alleen belangrijk dat hier wat 
structuur in wordt aangebracht of beter gezegd gestructureerd wordt opgeslagen. Dit is 
gedaan door middel van het decision support model en ik denk dat daarom ook aan de 
doelstelling is voldaan. Als toevoeging op dit model is nog het raamwerk voor strategische 
allianties gegeven wat toepasbaar is bij het ontwerpen, structureren en managen van een 
alliantie. Dit raamwerk is te gebruiken bij meerdere vormen van marktexpansies. Coolrec wil 
in feite maar op twee manieren uitbreiden. Oat is door een joint venture met minimaal 50% 
van de aandelen voor Coolrec en de zeggenschap op het operationele gedeelte of het 
nemen van een minderheidsbelang met optie tot het na een aantal jaren overnemen van de 
andere partij. Als naar deze twee opties wordt gekeken is het belangrijk dat de juiste partner 
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wordt gekozen. Gebeurt dit niet dan bestaat de kans dat later allerlei problemen aan de orde 
komen en met het raamwerk wordt dit getracht te voorkomen. 

Toekomstvisie 
Ten slotte nog enkele woorden over de toekomst voor Cool rec. Mijns inziens komt dat 
helemaal in orde. Dit wordt vooral ingegeven doordat de nadruk in de politiek (vanuit de EU) 
op het milieu, en dus op recycling, komt te liggen. Door de huidige positie en mogelijkheden 
van Coolrec kan Coolrec door goed beleid daar een vooraanstaande rol in gaan spelen. De 
directie heeft een duidelijke visie welke kant het op wil en hoe het daar wil komen. Mede 
ondersteund door het moederbedrijf Van Gansewinkel Groep BV is Coolrec uitstekend in 
staat om de plannen te realiseren. Om deze reden verwacht ik dat de toekomst er zonnig 
voor Coolrec uitziet. Het is wel belangrijk dat Coolrec wel in de gaten houdt dat de gehele 
organisatie onder controle wordt gehouden en dat Coolrec niet teveel stappen ineens neemt. 
Door teveel stappen te nemen kan Coolrec zich voorbij lopen met alle gevolgen van dien. 
Maar de directie, wordt mede gestuurd vanuit VG die aangeeft dat eerst alles op de rails 
dient te zijn voordat een nieuwe expansie ondernomen mag worden , onderkend dit waardoor 
dit waarschijnlijk geen onderwerp is/wordt. 

82 Juni2007 



Coolrec Group t(..!l 
~ 

Marktexpansie - L.H.E. Raaijmakers Tu I e technische universiteit eindhoven 

Literatu u rl ijst 

Aaker, D.A. (1992). Strategic Market Management. New York: John Wiley & Sons Inc. 

Abramo, G.P. (1997). National Petroleum News. ABl/INFORM Global 

Aken, J.E. , Bij van der, J.D., Berends, J.J. (2001 ). Bedrijfskundige methodologie. Eindhoven: 
TU/e 

Alsem, K.J. (1991). Concurrentie-analyse in de marketing: theorie, technieken en 
toepassingen. Leiden: Stenfert Kroese Uitgevers 

Altinay, L. (2006). Selecting partners in an international franchise organisation. Elsevier: 
Hospitality management 

Andrews, R. (2003). Research questions. London: Continuum 

Ansoff, H. ( 1988 ). Corporate strategy: an analytical approach to business policy for growth 
and expansion. Londen: McGraw-Hill 

Bronder, C. ( 1992). Developing strategic alliances: a conceptual framework for successful 
co-operation. European management journal vol. 10 

Brouthers, K.D & Brouthers, L.E. (2000). Acquisition or Greenfield start-up? Institutional, 
cultural and transaction cost influences. Strategic management journal vol 21 

Chan, P.S. & Heide, D. (1993). Strategic alliances in technology: key competitive weapon. 
Advanced management journal 

Daems, H. & Douma, S. (1989). Concurrentiestrategie en Concernstrategie. Alphen aan de 
Rijn: Samson 

Dillman, D.A. (2000). Mail and internet surveys: The tailored design method. New York: John 
Wiley & Sons 

Dunning, J.H. (2000). The eclectic paradigm as an envelope for of economic and business 
theories of MNE activity. International Business Review 9 

Duysters, G. & Oord van den, A. & Post, G. (2005). Strategische allianties. Technische 
Universiteit Eindhoven 

Duysters, G. (2001 ). Partner or Perish: Surviving the network economy. Technische 
Universiteit Eindhoven 

Duysters, G. et al. (2003). Three levels of alliance management. Eindhoven centre for 
innovation studies 

Dwyer, F.R. & Tanner, J.F. (2001 ). Business marketing - connecting strategy, relationships, 
and learning. New York: McGraw-Hill Companies 

European Commission. (2006). Implementation of the Waste Electric and Electronic 
Equipment Directive in the EU. European Commission 

Fleisher, C.S. & Bensoussan, B.E. (2003). Strategic and Competitive Analysis - Methods 
and Techniques for Analyzing Business Competition. New Jersey: Prentice Hall International 

83 Juni2007 



Coolrec Group ~~ v 
Marktexpansie - L.H .E. Raaijmakers Tu I e technische universitei t eindhoven 

Garette, B. & Dussauge, P. (2000). Alliances versus acquisitions: Choosing the right option. 
Elsevier Science ltd.: European management journal vol. 18 

Gilroy, B.M. & Lukas, E. (2003). The choice between Greenfield investment and cross-border 
acquisition: a real option approach. Elsevier: The quarterly review of economics and finance 

Heijnsdijk, J. (2000). Vitale Organisaties. Groningen: Wolters-Noordhoff BV 

Hofstede, G. (1994). The business of international business is culture. Elsevier Science ltd.: 
International business review vol.3 

Hofstede, G. & Hofstede, G.J. (2005). Cultures and organizations: Software of the mind. New 
York: McGraw-Hill Companies 

Johnson, G. & Scholes, K. & Whittington, R. (2005). Exploring Corporate Strategy. London: 
Prentice Hall 

Kelly, J.M. (1987). How to check out your competition. New York: John Wiley & Sons Inc. 

Kempen, P. & Keizer, J. (2006). Competent afstuderen en stage/open: Een advieskundige 
benadering. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv 

Kotler, P. (2000). Marketing Management. New Jersey: Prentice-Hall International 

Kuemmerle, W. (2005). The entrepreneur's path to global expansion. MIT Sloan 
Management Review 

Larimo, J. (2003). Form of investment by Nordic firms in world markets. Elsevier: Journal of 
business research 

Leeflang, P.S.H. & Beukenkamp, P.A. (1987). Probleemgebied marketing, een 
managementbenadering: band la. Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese B.V. 

Leeflang, P.S.H. & Beukenkamp, P.A. (1987). Prob/eemgebied marketing, een 
managementbenadering: band lb. Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese B.V. 

Mintzberg, H. (2000). Organisatiestructuren. Schoonhoven: Academic Service Economie en 
Bedrijfskunde 

Naumann, E. & Giel, K. (1995). Customer satisfaction measurement and management
using the voice of the customer. Cincinnati: Thomson executive press 

Nielsen, B.B. (2003). An empirical investigation of the drivers of international strategic 
alliance formation. Elsevier: European management journal 

Veit, R. (2007). Overview of WEEE Directive in Europe with focus on Enforcement. United 
Kingdom: Perchards 

Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage. New York: The Free Press. 

Porter, M. E. ( 1991 ). Concurrentiestrategieen: Analysemethoden voor bedrijfstakken & 
industrie/e concurrentie. Amsterdam: Uitgeverij L.J . Veen B.V. 

84 Juni2007 



Coolrec Group ~jl 
IV 

Marktexpansie - L.H .E. Raaijmakers Tu I e technische universiteit eindhoven 

Silver, E.A. & Pyke, D.F. & Peterson, R. (1998). Inventory Management and Production 
Planning and Scheduling. New York: John Wiley & Sons 

Sitter de, L.U. (2000). Synergetisch produceren -human resources mobilization in de 
productie: een inleiding in structuurbouw. Assen: Van Gorcum & Comp. B.V. 

Sullivan, W.G. & Wicks, E.M. & Luxhoj , J.T. (2003). Engineering Economy. New Jersey: 
Pearson Education Ltd. 

Valentin, E.K. (2001 ). SWOT analysis from a resource-based view. Journal of marketing 
theory and practice. 

Vanhaverbeke, W. & Duysters, G. & Noorderhaven, N. (2002). External technology sourcing 
through alliances or acquisitions: an analysis of the application-specific integrated circuits 
industry. Organization science 

Yin, R.K. (2003). Case study research - design and methods. London: SAGE Publications 

Zwaan, van der A.H . (1995). Organisatie-onderzoek, Leerboek voor de praktijk: het ontwerp 
van onderzoek in organisaties. Assen: Van Gorcum 

lnternetsites: 
http://w3.tue.nl/nl/diensten/bib/digibib/zoeksystemen/a z/sciencedirect navigator/ 
http://w3.tue.nl/nl/diensten/bib/digibib/zoeksystemen/a z/abiinform/ 
http://www.wikipedia.nl 
http://www.coolrec.nl/ 
http://www.earn-electronics.com/ 
http://www.weee-forum.org/members map.htm 
http://www.xist.org/cntrv/ 
http://www.nvmp.nl 

85 Juni 2007 



Lijst met Afkortingen en Begrippen 

Acquisitie 

BU 

Collectief systeem 

EARN 

EU 

FTE 

Greenfield Investment 

KAM 

NVMP 

OWEB 

Pan-European 

Strategische Alliantie 

Resource-based view 

SWOT 

VG 

WEEE 

Ontwikkelen van strategieen gebaseerd op het overnemen van een 
andere organisatie 

Business Unit 

Stichting wat de inzameling en milieuvriendelijke verwerkings 
organiseert door het verdelen van logistieke- en 
recyclingcontracten 

European Advanced Recycling Network 

Europese Unie 

Full Time Employee 

Het zelf starten van een onderneming vanaf de grond in het 
buitenland 

Kwaliteit, Arbo en Milieu 

Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten 

Overig Wit- en bruingoed 

Europa bedekkend 

Ontwikkelen van strategieen gebaseerd op het delen van bronnen 
en activiteiten door twee of meer organisaties 

Kijk waarbij ieder bedrijf als unieke bundeling van bronnen wordt 
gezien 

Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

Van Gansewinkel Groep BV 

Waste Electrical and Electronic Equipment 




