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ABSTRACT 

Keulen BV is a wholesaler of various products of which transportation fuel is the most 
important. After a recent relocation, and new management, the company is now 
looking for a clear strategic direction. Due to several factors, fuel is likely to rise in 
price, while demand is diminishing. This will put the profitability at risk. In this paper 
we will generate a valid strategic option, which build on the strengths of the company, 
and uses the opportunities that the market presents in order to create new growth 
potential for the future and a strong foundation on which to develop future exiting 
opportunities. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Every company has a strategy, but not every strategy has the form of an explicit written down 
strategic plan. Within SMEs only 20% is said to have a formal strategy. There are many 
aspects that have to come together to develop an optimum strategy, and even then, a strategy 
is a process that is always developing and changing. At least the underlying factors are, so 
ideally so will the plan. A strategy influences choices and those choices influence the success 
of a company. Within each company choices are continuously made, and therefore a clear and 
suitable strategy can be essential for sound performance. 

Within this paper the different business units of a SME, Keulen BV are evaluated, after which 
different strategic options are generated and one option is selected and discussed in more 
detail. 

The basis for this report was the situation of a changed location. Management has also been 
recently changed, and the company is finding itself stuck in mainly non-growing or even 
declining markets. The link between the different PMCs was not always clear. The 
assignment at hand was to analyze the company thoroughly, and develop a formal plan 
considering the company's future strategic direction. 

In this report we first discuss the various theoretical models on which the further development 
of this report is based. We discuss the aspects of the internal and external analysis and the 
additional elements required to structure our strategic plan. After which we carried out the 
actual internal and external analysis in close cooperation with Keulen BV. 

In regards of the internal analysis we discussed the development of the vision and mission 
statement and the company goals. We identified the core competences of Keulen BV as being 
their good reputation, their ability to keep extensive stock, and their complete vast assortment 
of products. By using a value chain analysis we have been able to ascertain that the fuel 
branch adds by far the most value within the organization. This eventually resulted in the 
choice for the specific strategic option for further consideration in this paper. Additionally we 
discussed the strengths which became apparent in conducting the internal analysis, being the 
central location and their (financial) independence. The most important weaknesses which 
were identified were the lack of efficiency and the lack of apparent consistency between the 
PMCs. 

In the external analysis we determined by means of value system analysis the position of 
Keulen BV in their markets. The PMCs in which they are involved are fuels, lubricants, 
agricultural, and maintenance. We then researched the attractiveness of the different markets 
by applying Porter's five forces model. Thereafter we defined the various opportunities and 
threats. The opportunities in the market lay mainly in the possibilities for area enlargement 
and internationalization, in crossing the local country borders. The direct threats from the 
market are the declining markets, and the cost leadership strategies that are almost inevitable 
to ignore, and must be followed. By means of the growth-share matrix of the Boston 
Consultancy Group we made a short portfolio analysis of Keulen BV. From this it became 
clear that increasing market share should be the main strategic objective for all PMCs of 
Keulen BV. A second conclusion that we think is valid is that the decision should be made to 
quit the maintenance branch. 
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In a pursuit to exploit the opportunities in the market by use of the strengths and core 
competences, and thereby overcoming the threats in the market, and as a side effect 
improving the weaknesses or even turn them into strengths, we present several strategic 
options. 

We continue from there to discussing one of the options in more detail, while we are 
convinced that, not only this is the most interesting option in the short-term, but it will also 
give way to the pursuit of the other proposed strategic options. 

We proposed four different strategic options which in our opinion can contribute to improving 
the position of Keulen BV in the various markets in which they operate. Out of these options 
we considered participation in a fuel depot in Belgium as the most interesting to develop in 
the short term. The advantages this brings are as follows: it results in a substantial reduction 
of purchase and distribution costs. Distribution can very well being developed to become a 
core competency for Keulen BV. The company will be able to more easily reclaim its position 
in the fuel market by fully being able to pursue a cost leadership strategy. The power of 
supplier Shell can be slightly reduced, by being able to buy larger volumes at once. 
Furthermore the cooperation can lead to the opening up of new consumer markets for another 
product of Keulen BV, lubricants. A strategic partnership can result in a reduction of 
independence. However, we are convinced that the benefits of this strategic option far 
outweigh the disadvantages. With a relative small investment Keulen BV will be able to 
participate and reap the benefits, by using the already existing facilities. 

Keulen BV has to take action at this point. Investments have to be made to ensure market 
share growth in future. The recommended strategic option is in our opinion a good beginning. 
By using this opportunity they can generate enough funds, to further invest in the vertical 
integration strategy, called Kwint, ownership of a network of fueling station under franchise. 

Furthermore, to reap the benefits of an agricultural network already in place, and the 
knowledge and goodwill that comes with it, to develop and sell biofuels in the future. To fully 
use the varied portfolio of businesses that make up Keulen BV. 

In conclusion, a formal strategic plan can have a positive effect on the general involvement of 
the employees and therefore eventually the overall company result. 

It is always good to know where you are coming from, where you are going, and especially to 
know how to get there. 
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Strategische planning in het MKB Inleiding 

1. lnleiding 

Elk bedrijf heeft een strategie. Maar niet elke strategie is even goed. Er zijn veel facetten die 
meespelen in de ontwikkeling en uitwerking van een strategie, en daarom is veel werk nodig 
om te komen tot een optimale strategie. Een strategie beinvloedt keuzes en keuzes 
beinvloeden de koers van een bedrijf. Binnen elk bedrijf worden doorlopend keuzes gemaakt, 
en daarom kan een heldere, duidelijke en passende strategie essentieel zijn voor het welvaren 
van een bedrijf of organisatie. 

Op elk niveau binnen een bedrijf worden beslissingen genomen over zaken die op dat moment 
spelen. De ene keer gebeurt dit geheel gevoelsmatig, en andere keren zijn er van tevoren 
plannen gemaakt. Bewust of onbewust, expliciet of impliciet, alle bedrijven hebben een 
strategie. Echter soms is deze strategie moeilijk te herkennen. Bij doorvragen blijkt dater op 
zijn minst informele criteria bestaan, aan de hand waarvan keuzes gemaakt worden. Met het 
groeien van de ondememing groeit het aantal mensen <lat uitvoering moet geven aan de 
gemaakte keuzes. De behoefte aan duidelijkheid over de strategische richting en ambitie van 
het bedrijf wordt steeds belangrijker. Dit creeert consistentie in het handelen van de 
medewerkers en maakt een ondememing herkenbaar in profiel, structuur, stijl en positie. 
Grote ondememingen erkennen daarom het belang van expliciete strategievorming en van 
strategie-implementatie. Bij kleinere bedrijven verblijft strategie echter vaak in een impliciete 
fase. In dit verslag zal getracht worden om juist bij een kleiner bedrijf de strategische 
overwegingen expliciet te maken. 

Dit verslag betreft een familiebedrijf dat langzaam maar gestaag is gegroeid. In de loop van 
de tijd is een waaier aan activiteiten ontstaan waarvan de onderlinge samenhang niet altijd 
duidelijk is. Dat komt veel voor in het midden- en kleinbedrijf, waar kansen worden gegrepen, 
ook al liggen ze niet altijd in lijn met de andere activiteiten. 

In dit verslag wordt een business unit van een bedrijf onder de loep genomen, waama een 
conceptueel strategisch plan wordt opgesteld waarmee slagvaardig vorm kan worden gegeven 
aan toekomstige strategische beslissingen. 

In § 1.1 wordt verder ingegaan op de aanleiding van het project. Vervolgens wordt in § 1.2 de 
oorspronkelijke opdrachtformulering verder toegelicht. In § 1.3 wordt de probleemstelling 
behandeld, waama in § 1.4 de algemene aanpak van het project wordt beschreven. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met § 1.5 waarin de opbouw van het verdere verslag uiteengezet 
wordt. 

Fran~ois Keulen 



Strategische planning in het MKB Inleiding 

1. 1. Aanleiding voor het project 

Keulen BV is een gediversifieerde groothandel in petrochemische producten en daaraan 
gerelateerde diensten. Oorspronkelijk is het bedrijf van start gegaan als zelfstandig (stook-) 
oliehandelaar voor Shell in de regio Zuid-Limburg. Deze markt in huisbrandolie is de 
afgelopen 15 jaar langzaam gereduceerd tot bijna nul, door de komst van substituten zoals 
aardgas. Men legt zich nu toe op de distributie van diesel, smeerolie en landbouwproducten. 
In 2002 is men verhuisd naar een nieuwe locatie. Met de verhuizing naar het nieuwe pand 
heeft het bedrijf een nieuwe uitgangspositie. Enerzijds is er een mogelijkheid gecreeerd voor 
nieuwe activiteiten, en tegelijkertijd zijn de operationele bedrijfskosten toegenomen. Tevens 
neemt de markt voor bepaalde producten en diensten langzaam af. Zo is men terecht gekomen 
in een situatie waarin de omzet en rendementen stevig onder druk staan. Uitgaande van de 
doelstelling van de aandeelhouders zullen omzetgroei en een verhoging van het rendement 
moeten word en nagestreef d. In <lit verslag zullen we dan ook ingaan op de vraag welke 
veranderingen noodzakelijk zijn, en welke nieuwe activiteiten men wil en kan ontwikkelen in 
de toekomst om deze omzetgroei te realiseren, terwijl er tegelijkertijd voldoende geld wordt 
verdiend om economisch rendabel te blijven. 

Om een antwoord te kunnen geven op bovengenoemde vraag zullen we eerst een groter 
inzicht moeten krijgen in de huidige situatie. Hoe staan de zaken ervoor, en waar wil men 
naar toe? Pas dan kunnen strategische opties onderzocht worden en aanbevelingen worden 
gedaan. 

Samenvattend vragen de recente ontwikkelingen binnen het bedrijf en in de markt waarin men 
opereert om een duidelijk inzicht in de toekomst, en daaruit volgend de uitwerking en invul
ling van concrete strategische opties. Dit vormt de directe aanleiding voor <lit afstudeerpro
ject, waarin we verder ingaan op de huidige situatie, de verwachtingen voor de toekomst, en 
de manier waarop Keulen BV in kan springen op nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. 

1.2. Oorspronkelijke opdrachtformulering 

De aanleiding voor dit project is een bedrijf in een veranderende situatie, waardoor de 
behoefte is ontstaan om een en ander gestructureerd te analyseren en de huidige situatie vast 
te stellen, zodat er onderbouwde beslissingen kunnen worden gemaakt betreffende 
toekomstige stappen en keuzes. De uitgangspositie aan het begin van dit project is als volgt: 

Door veranderingen binnen het bedrijf en door de verwachte dalende volumes in de 
bestaande afzetmarkten is druk ontstaan op de winstgevendheid. Het is voor het bedrijf 
niet helder welke strategie moet worden gevolgd om te groeien en op termijn weer beter 
te presteren. 
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Deze situatie brengt een aantal concrete vragen met zich mee: 

• Wat zijn de aspecten die de winstgevendheid van Keulen BV nu en in de toekomst in 
gevaar kunnen brengen? 

• Welke stappen kunnen op korte termijn worden genomen om dit te ondervangen, en 
de continurteit te waarborgen? 

• Welke strategische opties heeft Keulen BV om de winstgevendheid op lange termijn te 
waarborgen of zelfs te vergroten? 

V anuit de bovengenoemde uitgangspositie en de gestelde vragen 1s de opdracht die ten 
grondslag ligt aan dit verslag geformuleerd: 

Oorspronkelijke opdrachtformulering 

Onderzoek de huidige situatie van Keulen BV en ontwikkel een bedrijfsstrategie waarmee 
men in de toekomst kan werken aan een versterking van de organisatie. 

Om antwoord te kunnen geven op de genoemde vragen is het noodzakelijk om de huidige 
situatie van het bedrijf, zowel intern en extern, nauwkeurig uiteen te zetten. Dit zullen we 
doen in hoofdstukken 3 en 4, waama we in staat zullen zijn om de mogelijkheden voor de 
toekomst beter in te schatten op bruikbaarheid en toepasbaarheid. Om deze opdracht 
gestructureerd te kunnen aanpakken zullen we in de volgende paragraaf eerst een 
probleemstelling definieren. 

1.3. Prob/eemstelling 

Na enig inleidend onderzoek zullen we in deze paragraaf onze probleemstelling introduceren. 
Voordat we tot deze probleemstelling kunnen komen, kijken we eerst naar de feiten die ten 
grondslag liggen aan de opdracht: 

• Men heeft te maken met een aantal producten waarvan de vraag afneemt. 
• Er dienen zich nieuwe kansen aan, maar er is niet voldoende inzicht m de 

mogelijkheden en risico's van deze potentiele nieuwe activiteiten. 
• Zoals in veel MKB bedrijven wordt veel inturtief besloten, wat tot gevolg heeft dat er 

vaak geen consensus is over de lange termijn richting. 

Om tot een realiseerbaar strategisch plan te komen moet worden ingegaan op deze feiten. Men 
moet dus voor ogen houden hoe de producten en de markten waarin men zich bevindt zich in 
de komende 5 tot 15 jaar zullen ontwikkelen. Verder zal gekeken moeten worden hoe nieuwe 
afzetmarkten toegankelijk gemaakt kunnen worden. 
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In de voorgaande paragraaf hebben we de oorspronkelijke opdrachtformulering besproken. 
Om deze te verduidelijken hebben we deze uiteengezet in de volgende aspecten: 
Maak een strategisch plan voor Keulen BV, zodanig dat: 

• Inzicht ontstaat in het onderscheidend vermogen van de ondememing, 
• Zichtbaar wordt gemaakt welke groeirichtingen kansrijk zijn, 
• Strategische beslissingen kunnen worden getoetst op inpasbaarheid, 
• Een aantal opties is beschreven en beoordeeld. 

Dit brengt ons dichter bij de definiering van de probleemstelling, aangezien er verschillende 
vragen beantwoord moeten worden, om tot een uiteindelijk concreet strategisch plan te 
ko0men. De overkoepelende probleemstelling die we in dit verslag zullen hanteren is als 
volgt: 

Probleemstelling 

Wat is de huidige situatie van Keulen BV binnen de bestaande markten, en waar liggen de 
mogelijkheden in de toekomst om omzetgroei en een groei in rendement te 
verwezenlijken? 

Na het concretiseren van de opdracht en de probleemstelling die hier aan ten grondslag ligt 
zullen we in de volgende paragraaf de algehele aanpak van dit project kort uiteen zetten. 

1.4. Aanpak van het project 

In deze paragraaf zullen we ingaan op de methode die we in dit project zullen toepassen om 
tot de uiteindelijke aanbevelingen voor Keulen BV te komen. 

Bij een wetenschappelijk onderzoek hoort een methode om het onderzoek te sturen. In de 
literatuur worden verschillende aanpakken beschreven (Berenschot, 2002; Mintzberg, 1985; 
Nagel, 1994; Porter, 1998), elk met zijn eigen karakteristieken. De globale aanpak houdt in 
dater een onderscheid wordt gemaakt tussen een bedrijf en haar omgeving, waama deze met 
elkaar gecombineerd worden om tot nader uit te werken altematieven te komen. De 
bevindingen bij elke stap in de analyse geven richting aan daarop volgende acties, zodat 
uiteindelijk een aantal kansrijke altematieven kan worden beoordeeld op vooraf bepaalde 
aspecten. Omdat elk bedrijf uniek is, vereist dit een 'aanpak op maat'. Binnen dit project 
hebben we gekozen om als uitgangspunt het volgende schema te gebruiken. 

lnteme SWOT Altematieve Keuze Actieplannen 
Anal se ( strengths, Strate iel;ln & uitvoerin 

weaknesses, 
Exteme Opportunities, Raming bij Doelste lingen 
Anal se threats) on ew. beleid 

C,ril;lntatie- en analysefase 
Ill 

5ntwerpfase 
Ill 

Figuur I.I. Onderzoeksmodel (Nagel, 1994) 
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Het boek van Nagel (1994) geeft dit algemene schema waarin hij naast alternatieve 
strategieen, ook een raming bij ongewijzigd beleid meeneemt in zijn redenering. Dit is de 
reden dat we voor deze aanpak gekozen hebben. Allereerst creeert het een gestructureerde 
manier om de situatie van het bedrijf te bepalen. Daarnaast is de verwachting dat de 
toevoeging van ongewijzigd beleid tevens een rechtvaardiging met zich mee zal brengen voor 
dit project. 

De eerste delen van het onderzoek, de inteme en exteme analyses en de 'SWOT', zullen 
voomamelijk beschrijvend van aard zijn. Hiervoor maken we gebruik van Het Strategieboek 
van Berenschot (2002), welke diverse analytische modellen beschrijft, zodanig dat bet een 
geheel vorrnt voor het analyseren van een bedrijf en zijn omgeving. Door deze 
gestructureerde aanpak te hanteren, hopen we een zo volledig mogelijk beeld te creeren, 
waarna we in staat zullen zijn om een weloverwogen beslissing te nemen betreffende valide 
aanbevelingen voor de toekomst van Keulen BV. Halverwege bet project zal een tussentijdse 
presentatie worden gehouden, om de resultaten van de orienterende fase te bespreken. Tevens 
zal in dit verslag een literatuurgedeelte worden opgenomen, waarin dieper zal worden 
ingegaan op de validiteit van de diverse modellen die toepast zullen worden in dit onderzoek. 

Na het theoretische en analytische voorwerk volgt de ontwerpfase van het onderzoek. De 
inforrnatie zal verwerkt worden om zo verschillende altematieve strategieen te genereren. De 
opties dienen daarna afgewogen te worden tegen de doelstellingen van Keulen BV om te 
bepalen welk altematief het meest kansrijk is. Als laatste zal voor de uiteindelijke keuze een 
actie- en uitvoeringsplan worden opgezet. 

1.5. Opbouw van het verslag 

Het verslag zal als volgt worden opgebouwd. In hoofdstuk 2 zal een verkenning worden 
gedaan van de bestaande theorieen over bedrijfsstrategie. We zullen bier diverse strategische 
modellen bespreken zoals die gangbaar zijn in de vakliteratuur. Ook zullen we bier dieper 
ingaan op de relevantie van een strategisch plan voor het midden- en kleinbedrijf. Dit verslag 
zal in dit aspect ook interessant zijn voor andere MKB' ers, die eveneens op een meer 
strategische manier naar hun bedrijf willen kijken. In hoofdstuk 3 zal de inteme analyse 
besproken worden. Hier wordt een algemeen beeld geschetst van de huidige inteme 
organisatie. Aspecten die besproken zullen worden, zijn onder andere de huidige missie, visie 
en doelstellingen. Vervolgens zal in hoofdstuk 4 de markt worden geschetst. Deze exteme 
analyse zal voor de verschillende product-markt-combinaties van Keulen BV worden 
uitgewerkt door middel van onder andere het vijf-krachten model van Porter. In hoofdstuk 5 
zullen we, gebruikmakend van een confrontatiematrix, de SWOT-analyse verder uitwerken. 
In hoof dstuk 6 keren we terug naar de bestaande doelstellingen, welke eventueel worden 
herzien en aangepast, waarna er een keuze kan worden gemaakt uit diverse strategieen en 
mogelijkheden. Uiteindelijk zullen we in hoofdstuk 7, gebaseerd op de gemaakte keuzes, 
aandacht geven aan de managementimplicaties die de definitieve keuze met zich meebrengt, 
waarna we dit verslag in hoofdstuk 8 zullen afronden met conclusies en eventuele verdere 
aanbevelingen. 
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2. Strategie - Waarom, wanneer en hoe? 

"Nederlandse bedrijven hebben geen strategie" kopt een artikel uit het Financieele Dagblad 
van 5 november 2004. Michael Porter, hoogleraar op Harvard, die deze stelling naar voren 
bracht op een conferentie in Amsterdam, raakt hiermee een gevoelig punt. Nederlandse 
bedrijven hebben vaak als enige intentie dat ze "de beste willen zijn" of "willen groeien", 
maar vervolgens missen ze een uitgewerkt plan hoe ze zover denken te komen. Maar volgens 
Porter heeft strategie juist niets te maken met de beste willen zijn of groter willen worden. 
"Strategie is duidelijk aangeven waar je uniek in bent", en dit voortdurend in het oog houden 
en communiceren binnen het bedrijf. Toch zijn er veel bedrijven, zeker ook in het midden- en 
kleinbedrijf (MKB), die geen idee hebben wat hun unieke punten zijn, Maar hebben ze 
daarmee dan ook inderdaad geen 'strategie'? Als je 'strategie' definieert als het zwart-op-wit 
hebben van een bedrijfsplan, met een inteme en exteme analyse en een uitgewerkte SWOT 
analyse, dan kan men inderdaad vaststellen dat het bewust bezig zijn met het ontwikkelen en 
toepassen van een strategisch plan in het MKB vaak ver te zoeken is. In een onderzoek 
gedaan door het EIM (Gibcus en Kemp, 2003) is vastgesteld dat slechts 20% van de MKB
bedrijven een op papier gestelde strategie heeft. 50% van de bedrijven geeft aan dat ze hun 
strategie jaarlijks meermalen heroverwegen. 

In het bedrijfsleven worden dagelijks keuzes gemaakt en beslissingen genomen. Vaak in 
reactie op een ontstane of een veranderende situatie. Maar wanneer maken deze keuzes deel 
uit van een strategie? En wat is de relevantie van een strategisch plan? Wat is eigenlijk een 
'strategie'? 

In de volgende paragraaf gaan we eerst vaststellen wat we in het kader van dit verslag 
verstaan onder strategie. 

2.1. Wat is strategie? 

Het woord strategie is een van de meest gebruikte woorden in bedrijfskundige literatuur. Elke 
dag lezen we term.en als bedrijfsstrategie, marketingstrategie, strategische marketing, 
productstrategie, prijsstrategie, reclamestrategie et cetera. Maar wat betekent het woord 
strategie nu precies? Volgens het woordenboek van Van Dale is het simpelweg een "plan 
volgens welke men te werk gaat." Er bestaan echter veel, soms tegenstrijdige, maar vaak 
vergelijkbare definities van het begrip strategie. 

Volgens Mintzberg e.a. (1998) is er niet een wereldwijd geaccepteerde definitie van strategie; 
en dat is een van de weinige zaken waar de literatuur het over eens is. De Wit en Meyer 
(2004, p. 3) zeggen hierover: "Er zijn sterk verschillende opvattingen over de meeste 
kernzaken in het vakgebied en de meningsverschillen zijn zo groot dat zelfs een gemeen
schappelijke definitie van de term strategie een illusie is." Echter, om het begrip strategie toch 
af te bakenen en om de verschillende aandachtsgebieden binnen dit literatuuronderzoek nader 
toe te lichten, is het misschien gepast om enkele definities van strategie te noemen, die 
verschillen in inhoud en complexiteit, maar die allemaal een deel van de sluier oplichten: 
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• De Wit en Meyer (1998, p. 50) geven, in contrast met hun eerder genoemde statement, 
toch een definitie, namelijk <lat "strategie globaal kan worden gezien als course of 
action (patroon van keuzes) om organisatiedoelen te bereiken." 

• Porter geeft zelf een definitie in een artikel uit 1996 met de titel "what is strategy". 
Hierin staat: "strategy is the creation of a unique and valuable position, involving a 
different set of activities," en: "strategy is creating fit among a company's activities." 
Hiermee wordt de nadruk gelegd op het positioneren van een bedrijf in de markt. 

• Quinn (1980, p.7) zegt hierover: "Strategie is een patroon of plan dat de voornaamste 
doelen, beleid en acties van een organisatie tot een geheel integreert", 

• Een uitgebreidere en wellicht meer praktische definitie is die, welke wordt voorgesteld 
door Johnson en Scholes (2002, p 10) die strategie definieren als "de richting en bereik 
van een organisatie over de lange termijn; welke een voordeel behaalt voor de 
organisatie door de inzet van middelen in een veranderende omgeving, om te voldoen 
aan de behoeften van de markt en om verwachtingen van belanghebbenden waar te 
maken." 

De hierboven genoemde definitie die wordt voorgesteld door Johnson en Scholes (2002) is 
wellicht de meest bruikbare binnen <lit project, omdat er specifiek nadruk wordt gelegd op de 
veranderende omgeving en de verwachtingen die bestaan. Dit is tevens het uitgangspunt van 
deze scriptie. De situatie verandert zowel intern als extern, en de doelstellingen en 
verwachtingen moeten worden nagestreef d. 

De ontwikkeling en uitwerking van een strategie is een proces van strategische planning. 
Strategische planning wordt vaak gezien als een van meest basale managementfuncties. Als 
het goed wordt gedaan kan een gedegen planning op een rationele manier de richting bepalen 
voor de organisatie. Plannen betekent het stellen van doelen en doelstellingen voor 
toekomstige prestaties en beslissingen gericht op een zodanige manier <lat deze bereikt 
kunnen worden. Een uitgebreide en praktische definitie van strategische planning wordt 
voorgesteld door Johnson en Scholes (2002, p 10): 

Strategische planning is het formele proces waarbij 
( 1) de organisatie een missie en doelstellingen kiest voor de lange termijn, 
(2) doelen worden vastgelegd voor afdelingen gebaseerd op de organisatiedoelstellingen, 
(3) strategieen en tactieken worden gekozen waarmee die doelen kunnen worden bereikt en 
( 4) beslist wordt over de verdeling van mensen en middelen over de verschillende doelen, 
strategieen en tactieken. 

Strategische planning wordt hierbij gedefinieerd als een formeel proces. In de volgende 
paragraaf gaan we dieper in op het proces van strategievorming, en we zullen hierbij de 
positie innemen <lat strategische planning niet per definitie een formeel proces hoeft te zijn, en 
zoals aan het begin van <lit hoofdstuk al aangegeven, zeker niet binnen het MKB. 
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2.2. Strategievorming 

Strategie ontstaat niet alleen aan de vergadertafel. V aak is het een combinatie van zowel 
geplande als spontaan ontstane acties. Bewuste of bedoelde strategie is hetgeen de 
ondernemer of het management in een bedrijf formeel heeft uitgewerkt en besloten. Hier is 
over gebrainstormd en bewuste afwegingen en keuzes liggen hieraan ten grondslag. Echter 
naast deze 'gekozen' strategie ontstaat er binnen een bedrijf ook vaak een spontane strategie, 
welke voortkomt uit een zich voortdoende situatie (zie figuur 2.1 ). 

N iet-gerealiseerde 
stratepi 

Opzettelijke 

~ 
Spontane ~ 

strategie 

Figuur 2.1. Emergent and intended strategies, Mintzberg (1985) 

lNO (2001) geeft een aantal mogelijke redenen voor deze spontaan ontstane strategie: 

• 

• 

• 

het spontaan grijpen van een kans ondanks dat deze in eerste instantie niet in de 
bestaande uitgestippelde strategische koers passen. 
de invloed van de medewerkers op de richting waarin het bedrijf zich ontwikkelt. Dit 
komt voornamelijk voor als de strategische richting van het bedrijf niet duidelijk is voor 
de medewerkers. Binnen het MKB is de strategische achtergrond van een bedrijf vaak 
enkel bekend bij het management en/of eigenaar. 
de invloed van klanten en/of toeleveranciers. De neiging kan tamelijk groot zijn om 
bijvoorbeeld op het gebied van productontwikkeling in te spelen op de wensen van een 
belangrijke klant. Binnen het MKB komt dit regelmatig voor omdat de klanten en 
leveranciers vaak relatief veel macht hebben. 

De uiteindelijke gerealiseerde strategie is een combinatie tussen het formeel uitgedachte plan, 
en de strategische spontane acties of opties die zich gaandeweg voordoen. Maar ook 
betreffende de bewuste strategie zal een deel vaak niet tot de uiteindelijke gerealiseerde 
strategie behoren. lNO onderstreept het feit dat binnen het MKB de bewuste strategie vaak 
een (nog) niet geschreven vorm heeft, en dat de communicatie van een strategisch plan naar 
de medewerkers toe regelmatig veel te wensen overlaat. 

2.3. Het midden- en kleinbedrijf 

Het midden- en kleinbedrijf is de 'motor' van de economie. Het bestaat uit een groot aantal 
zelfstandige ondernemers die elke denkbare activiteit op kleine schaal uitvoeren. Er is immers 
een afzetmarkt voor dit soort kleine, vaak gespecialiseerde, bedrijfjes, die niet door grote 
bedrijven wordt vervuld. Daarbij zal een deel van de kleine bedrijven van nu, uitgroeien tot de 
grote ondernemingen van morgen. 
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Het MKB bezit enkele voordelen boven grote bedrijven zijnde: 
(1) ze zijn gericht op een niche markt die normaal gesproken niet economisch is voor een 
groot bedrijf; 
(2) ze kunnen zeer gespecialiseerde producten en diensten leveren en; 
(3) ze zijn vaak in staat sneller te reageren op nieuwe ontwikkelingen. (KPMG et al., 2003) 
Om enige ordening aan te brengen betreffende wanneer een bedrijf tot het MKB behoort 
worden deze bedrijven meestal ingedeeld naar bedrijfstak en omvang, bijvoorbeeld naar 
aantal personeelsleden. De kwantitatieve scheiding die hiervoor wordt gegeven is de 
volgende: 

'Tot het midden- en kleinbedrijf warden gerekend a/le particuliere (niet-agrarische) 
ondernemingen, met minder dan honderd werkzame personen per onderneming ' 
(Ministerie van Economische Zaken). 

Dekker e.a. (2002, p.21) verwijzen naar de Wet op de jaarrekening (BW, boek 2, titel 9) waar 
drie criteria worden gebruikt (balanstotaal, aantal werknemers en jaaromzet). Een bedrijf is 
klein, middelgroot of groot respectievelijk wanneer aan minimaal twee van de drie 
voorwaarden is voldaan (zie tabel 2.1 ). 

(M€ = miljoen euro) Klein Middelgroot Groot 
Balanstotaal <6M€ 6<24M€ >24M€ 
Netto-omzet <12M€ 12 <48 M€ >48M€ 
Aantal werknemers <50 50 :S 250 >250 
Tabel 2.1. Criteria voor ondememingsgrootte (Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 9) 

Zoals eerder in dit hoofdstuk besproken vinden we in het MKB maar beperkt een formele op 
papier vastgelegde vorm van strategie terug. We gaan er vanuit dat elke ondememer een 
bepaalde strategie heeft, echter niet elke ondememer neemt evenveel moeite om de strategie 
vast te leggen en toe te lichten. In de volgende paragraaf gaan we daarom wat dieper in op het 
nut van een formele strategie, deels gericht op de verantwoording van het vervolg van dit 
verslag. 

2.4. Waarom strategie(-vorming)? 

Als binnen een bedrijf een bewuste strategie aanwezig is, worden keuzes gemaakt en beslis
singen genomen die samenhangend en logisch zijn, en gericht op het bereiken van een 
vooropgesteld doel en een goed algeheel resultaat. Deze keuzes zijn erop gericht dat het 
bedrijf nu en in de toekomst, zowel korte als lange termijn, goed presteert. Dit houdt in dat het 
bedrijf zowel financieel weloverwogen en passende beslissingen neemt, alsook de 
stakeholders van het bedrijf meeneemt in haar overwegingen. 

Het belangrijkste voordeel is dat een formele geschreven strategie bewerkstelligt dat mede
werkers in staat zijn zichzelf op de hoogte te stellen van de strategische richting van het 
bedrijf. Dit heeft tot gevolg dater 'zelfstandig' beslissingen kunnen worden genomen, en niet 
elke keer een uitgebreide analyse en brainstormsessie hoeft te worden toegepast. Een strategie 
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geeft dus aan binnen welke kaders, beperkingen en randvoorwaarden een beslissing moet 
worden genomen. 

Strategievorming is belangrijk om te komen tot een gezamenlijk gedragen inzicht in de 
situatie van het bedrijf en de richting die gekozen client te worden. Een bedrijf dat bewust een 
strategie vormt, is zich meer bewust van de eigen marktpositie, marktontwikkelingen, 
concurrentieverhoudingen en wensen van klanten. Het denkproces is daarom vaak belang
rijker dan het eindresultaat. Vaak wordt ervan uitgegaan dat het voortbestaan van een klein 
bedrijf alleen afhangt van de financiele prestaties, maar net zo belangrijk is (strategische) 
planning. Een strategisch document is ook van belang om overeenstemming te bereiken met 
externe belanghebbenden. 

Kort samengevat: 
• Planning zorgt voor richting. Om te beginnen is planning belangrijk omdat het richting 

geeft en een doel voor de organisatie. 
• Planning reduceert de kans op losse, onsamenhangende beslissingen. 
• Planning onthult toekomstige kansen en bedreigingen. 
• Planning vooraf zorgt ervoor dat controle achteraf mogelijk is. 

Dit alles neemt niet weg dat het onderbuikgevoel of de intui"tie van een manager en/of 
ondernemer niet uitgevlakt mag worden. Voornamelijk in het MKB hebben bedrijven zich 
vaak ontwikkeld gebaseerd op het instinct van de ondernemer. Deze veelal spontane strategie
vorming is dus zeer waardevol. Dit brengt met zich mee dat er binnen het MKB vaak geen 
noodzaak wordt gezien om de strategisch richting en keuzes formeel vast te leggen. V aak 
wordt er aangegeven dat het te veel tijd kost, en dat de toch al zeer drukbezette ondernemer 
die tijd hiervoor niet kan of wil vrijmaken omdat het in de voorgaande jaren toch ook zonder 
kon (TNO, 2001). 

Een formele strategie is geen must voor het MKB, echter formele strategieontwikkeling kan 
een belangrijk hulpmiddel zijn. Voornamelijk in periodes van verandering, bijvoorbeeld een 
wisseling in management of een turbulente markt, is een strategisch plan een goede manier 
om duidelijkheid te scheppen binnen een onderneming. Deze situatie doet zich momenteel 
voor binnen Keulen BV, en het vervolg van dit plan kan hierdoor een goede leidraad zijn voor 
het bedrijf. De medewerkers zijn dan in staat zichzelf op de hoogte te stellen van de 
strategische richting van het bedrijf. Deze duidelijkheid schept rust en vertrouwen. Voor het 
management is het proces wat aan het formele plan vooraf gaat zeer waardevol, omdat het een 
duidelijke richtlijn schept voor de korte en lange termijn. Beslissingen kunnen dan sneller en 
eenduidiger genomen worden. Dit neemt niet weg dat de intui"tie van de ondernemer zeer 
belangrijk blijft. Spontane strategieen zijn wel degelijk erg waardevol, en met een aanwezige 
formele strategie wordt het gemakkelijker om vast te stellen of het inspringen op zich 
spontaan voordoende kansen en mogelijkheden aansluit bij de algemene strategisch richting, 
of dat ze deze verstoren. Hieruit kunnen we concluderen dat het belangrijk is regelmatig de 
vastgestelde strategie te evalueren, en als nodig bij te stellen, wegens bijvoorbeeld 
veranderende situaties binnen of buiten het bedrijf. Samenvattend moet er flexibel met een 
formele strategie worden omgegaan, het is absoluut niet de geschreven wet, maar een strategie 
in een goed vastgelegde en communiceerbare vorm kan van zeer grote waarde blijken. 
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Nut van strategie en strategievorming: 

1. Geeft match tussen omgeving en bedrijf, 
2. Bedrijfwordt bewuster van de langere termijn 
3. Geeft richting aan beslissingen 
4. Gezien de strategie wat doe ik vandaag? 
5. Gerichte inzet van middelen 
6. Interne en externe Communicatie 

Tabel 2.2. Het nut van formele strategie (bron: TNO en Syntens (2001)) 

De ontwikkeling van een optimale strategie is maatwerk. Hierbij moet naar het bedrijf worden 
gekeken (intern) en naar de omgeving ( extern). Als deze voldoende zijn beschreven kan pas 
een nieuwe strategie worden ontwikkeld. Voor beide takken zijn in de loop der tijd hulp
middelen ontwikkeld die hier kort worden beschreven. Deze methodes worden in de rest van 
deze scriptie gebruikt. In de volgende paragrafen gaan we dieper in op de beschrijving van de 
aspecten die benodigd zijn in de ontwikkeling van een strategisch plan. We behandelen onder 
andere de aspecten van de interne bedrijfsanalyse en de externe markt en concurrenten 
analyse. 

2.5. Ontwikkeling strategisch plan - intern 

In dit gedeelte bespreken we gangbare literatuur en modellen betreffende de interne analyse. 
Hiervan zal gebruik gemaakt worden in hoofdstuk drie, waar een interne analyse wordt 
uitgevoerd om inzicht te krijgen in het bedrijf. De uitkomst van de interne analyse dient een 
objectief en onderbouwd beeld te geven van de kerncompetenties en de belangrijkste sterke en 
zwakke punten. Deze zijn later input voor het genereren van strategische opties. 

2.5.1. MVDS (Missie, Visie, Doelstellingen en Strategie) 

De missie (mission statement) omschrijft de huidige status van een bedrijf. Een vzsze 
omschrijft de verwachte toekomstige ontwikkelingen die de omgeving waarin men zich 
bevindt zal ondergaan. Visie slaat dus uitdrukkelijk op de buitenwereld. Een ambitie 
omschrijft welke plaats het bedrijf in die toekomstvisie wenst in te nemen. Vaak worden deze 
drie begrippen door elkaar gehaald, maar samen spelen ze een grote rol. Een mission 
statement is in veel bedrijven dan ook een mengeling van een bestaande missie, een visie op 
de toekomst en ambities. 

De brug tussen het strategische denken en het praktische doen wordt gevormd door de 
doelstellingen van de organisatie. Doelstellingen zijn tastbare resultaten die men nastreeft om 
de missie, visie en ambitie van de organisatie te verwezenlijken. 

De strategie beschrijft hoe de gestelde doelstellingen bereikt gaan worden en geeft een samen
hangende reeks acties aan voor het handhaven van de continuneit op langere termijn. 
Strategische beslissingen zijn onherroepelijke beslissingen over het wezen van de organisatie. 
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Op de eenmaal genomen beslissing kan men niet (gemakkelijk) meer terugkomen en daarmee 
legt men zich voor een langere periode vast. 

2.5.2. Kerncompetenties 

Kemcompetenties zijn die aspecten van een ondememing waar men goed in is en waarmee 
men zich onderscheidt van zijn concurrenten. De 'resource based view' betreffende kem
competenties zorgt ervoor <lat ze kunnen bestaan uit ver uiteenlopende capaciteiten. Het kan 
bestaan uit een geweldige locatie, een goede reputatie, sterke klantenbinding, innovatiekracht 
etcetera. Als een bedrijf wil bouwen aan zijn toekomst, is het van belang om goed zijn 
kemcompetenties te onderscheiden. Men kan vaak immers beter voortborduren op deze 
kemcompetenties, dan het product van de concurrent imiteren. Als een bepaalde competentie 
niet uniek is of gemakkelijk kan worden nagemaakt, is <lit geen kemcompetentie. Dit betekent 
echter niet <lat een vaardigheid niet essentieel is voor het bedrijf of <lat deze in de toekomst 
niet kan worden ontwikkeld tot kemcompetentie. Kortom, het is essentieel voor een 
ondememing om deze sterke kanten die uniek zijn voor het bedrijf, te kennen, te koesteren en 
te gebruiken in de ontwikkeling van de strategische richting en keuzes in de toekomst. 

Hamel en Prahalad (1990) omschrijven een kemcompetentie dan ook als volgt: ''the skills 
that enable a firm to deliver a fundamental customer benefit" ( de vaardigheden die een bedrijf 
in staat stellen om fundamenteel klantvoordeel te leveren) Vervolgens geven ze drie criteria 
waaraan een kemcompetentie moet voldoen: 

1. Het moet consumenten een voordeel verschaffen; 
2. Het moet moeilijk voor concurrenten zijn het te imiteren; 
3. Het kan over meerdere producten en markten ingezet worden. 

Maar hoe worden de kemcompetenties van een bedrijf nu in de praktijk bepaald? Berenschot 
(2002) verschaft ons een tabel waarin we na een intensieve brainstorm sessie betreffende de 
bestaande competenties ofvaardigheden van een bedrijf door middel van een soort checklist 
kunnen vaststellen ofhet kemcompetenties betreft (zie tabel 2.3) 

I~ 
Onder- Bedrijfs- PMC over- Verschaft Nauwver- Kem-
scheidend specifiek schrijdend duurzaam bonden met competentie 

concurren- strategische ja /nee/? 
tievoordeel intentie e 

Competentie X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ja 

Competentie Y X X X X X nee 

Competentie Z ✓ ✓ ✓ X X ? 

Tabel 2.3. Checklist Kemcompetenties (Berenschot, 2002) 

De criteria waaraan een kemvaardigheid moet voldoen zijn dat ze onderscheidend zijn ten 
opzichte van de concurrenten, en dat ze specifiek op de ondememing van toepassing zijn. 
Verder betreft het vaardigheden die de product-markt-combinaties (PMC) overschrijden, en 
een voordeel verschaffen voor de volledige ondememing. Tevens mogen ze niet eenvoudig te 
kopieren zijn en dus een concurrentievoordeel creeren voor een langere periode. En als laatste 
moeten ze in te passen zijn in de algehele strategisch intentie of richting van de ondememing. 
Als een competentie niet volledig aan deze aspecten voldoet hoeft er niet per definitie een 
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'nee' uit te komen. Het is mogelijk dat door een ontwikkeling in de nabije toekomst deze 
vaardigheid uit kan groeien tot een kerncompetentie. Tevens kunnen bepaalde vaardigheden 
wel degelijk grote voordelen opleveren of in de basis essentieel zijn voor de onderneming. 

2.5.3. Value Chain (Waardeketen) 

Bij het bepalen van de financiele kerncijfers van het bedrijf (§3.4) wordt inzichtelijk gemaakt 
welke PMC's bijdragen aan de winst. De waardeketen is hiervoor een handig hulpmiddel. 

Michael Porter introduceert in 1985 de waardeketen in de "competitive advantage" literatuur. 
Hij geeft hiermee aan dat het essentieel is voor bedrijven om intern te analyseren welke 
bedrijfsonderdelen of activiteiten in staat zijn om een concurrentievoordeel te leveren. Deze 
methode gaat ervan uit dat elke activiteit binnen een onderneming waarde creeert of toevoegt. 
Het is echter essentieel om vast te stellen welke activiteiten het meeste bijdragen aan het 
verwerven van waarde, omdat op basis van deze bevindingen de strategische keuze beYnvloed 
wordt, of in ieder geval zouden moeten worden. Het onderzoeken van de allocatie van kosten, 
en de relatieve marge bijdragen van de verschillende activiteiten kunnen hierbij duidelijkheid 
verschaffen. 

Michael Porter (1980, 1985) neemt het standpunt in dat een bedrijf alleen een concurrentie
voordeel kan behalen door de belangrijkste activiteiten goedkoper of beter uit te voeren dan 
de concurrent. Dit klinkt erg logisch, maar het is daarom ook essentieel dat een bedrijf bekend 
is met zijn meest waarde-toevoegende activiteiten. Maar ook het als geheel zien van de 
onderneming is hierin essentieel. "Juist de bundeling van de activiteiten is bepalend voor het 
concurrentievoordeel" (Berenschot, 2002). 

Binnen de value chain kunnen we een onderscheid maken tussen primaire en secundaire 
activiteiten. De primaire activiteiten kunnen worden beschreven als zijnde direct verbonden 
met de waardetoevoeging. Directe kosten kunnen rechtstreeks toegekend worden aan een 
activiteit. De secundaire activiteiten dragen indirect bij door middel van bijvoorbeeld 
verhoging van effectiviteit of efficientie van de primaire activiteiten. Het is belangrijk om hier 
duidelijkheid in te creeren omdat hiermee eventuele interne verbeteringsmogelijkheden 
kunnen worden geYdentificeerd en een eventueel toekomstig outsourcingbeleid kan worden 
ontwikkeld. 

In de volgende paragraaf gaan we dieper in op de aspecten die benodigd zijn voor het 
gestructureerd uitwerken van een externe bedrijfsanalyse. 

2. 6. Ontwikkeling strategisch plan - extern 

In deze paragraaf bespreken we relevante literatuur en modellen betreffende de externe 
analyse, waarvan in het verslag in hoofdstuk vier gebruik zal worden gemaakt. Een externe 
analyse wordt uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de omgeving waarin het bedrijf 
opereert, en te bepalen welke positie het bedrijf in deze omgeving inneemt. In de volgende 
paragrafen komen dan ook diverse modellen aan bod voor het bepalen van de positie in de 
keten, de concurrentiekrachten en algemeen toepasbare strategieen. 
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2.6.1. Value system 

De 'value system' (Porter, 1998) komt aan bod in §4.3 bij de omschrijving van de logistieke 
keten. Later zal dit model ook gebruikt worden in hoofdstuk 6. 

De waardeketen (value chain) van een bedrijf is onderdeel van een groter systeem dat de 
waardeketens van leveranciers en afnemers omvat. Porter noemt deze serie van waardeketens 
een waardesysteem (value system). 

D-+I Uv~dcr H~Bedrijf H Afnemer 1-cJ 
Figuur 2.3. Schematische weergave waardesysteem 

Om de positie van een bedrijf in zijn exteme omgeving te kunnen bepalen is het allereerst 
belangrijk om vast te stellen waar in het waardesysteem (value system) het bedrijf zich 
bevindt. Binnen het systeem wordt de waardeopbouw zichtbaar, en kan men bepalen wat de 
relatieve waardetoevoeging van de ondememing binnen dit systeem is. Dit is belangrijk 
omdat dit van invloed is op de machtsverhoudingen binnen de keten, en op de mogelijke 
ontwikkelingen die zich binnen de keten voordoen. 

Door middel van het waardesysteem proberen we inzicht te krijgen waar de verschillende 
functies zich in de keten bevinden en welke rol de betreffende ondememing hierin speelt. 
Tevens krijgen we een beter beeld hoe de machtposities in de keten verdeeld zijn. Ook 
worden hier de verschillende ontwikkelingsrichtingen onderzocht. In hoof dstuk vier zullen we 
per business unit het waardesysteem in kaart brengen. Berenschot (2002) benadrukt dat het 
succes of falen van een ondememing sterk af kan hangen van de coordinatie en samenwerking 
tussen de verschillende schakels in de keten. 

2.6.2. Porter's Five Forces 

In de exteme analyse zal dit model voor verschillende PMC's worden gebruikt voor het 
vaststellen van de marktkrachten. 

Michael Porter ontwikkelde in 1979 een raamwerk om de krachten die invloed uitoefenen op 
een bedrijfstak in kaart te brengen. Deze vijf krachten bepalen de intensiteit van de 
concurrentie en daarmee de aantrekkelijkheid van een markt. 

De vijf krachten die Porter beschrijft zijn de 'dreiging' van de onderhandelingsmacht van de 
klanten en de leveranciers, de aanwezige concurrenten, de dreiging van substituten en van 
potentiele nieuwe toetreders in de markt. Aan de hand van de analyse betreffende de des
betreffende wel of niet aanwezige dreigingen zijn we in staat de strategische positie van een 
bedrijf te bepalen in die specifieke markt. Tevens kunnen we vaststellen of het een aantrek
kelijke markt is, en wat de eventuele kansen en bedreigingen zijn. 
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Figuur 2.4. Porter's five forces model 

Brandenburger en Nalebuff (1995) deden een belangrijke uitbreiding op het werk van Porter. 
Ze voegden het concept van 'complementors' toe ( ook wel de zesde kracht genoemd), die de 
redenering achter strategische allianties helpt te verklaren. In de meeste referenties wordt met 
een uitbreiding tot een zesde kracht echter de overheid of de samenleving bedoeld. 

Het is mogelijk ook niet logisch om de aantrekkelijkheid van een bedrijfstak te evalueren los 
van de eigen middelen die een bedrijf inbrengt. Daarom wordt beargumenteerd dat deze 
theorie moet worden gekoppeld met de 'resource based view' (kemcompetenties) om voor 
een bedrijf een goed passende strategie te ontwikkelen. 

2.6.3. BCG-matrix 

Binnen een ondememing met verschillende PMC's moeten beslissingen worden genomen met 
betrekking tot de allocatie van investeringen en dergelijke, het zogenaamde portfolio 
management. Nadat we door middel van het vijf krachten model naar de individuele PMC's 
hebben gekeken, moeten we deze weer terug brengen in de context van het bedrijf als geheel. 
De 'growth-share' matrix ontwikkeld door de Boston Consultancy Group (BCG, 1971) geeft 
een vereenvoudigd beeld betreffende de verschillende PMC's uitgezet tegen de het relatieve 
markt aandeel ten opzichte van de concurrenten en de groeipotentie van de markt. 
In paragraaf 4.8 za1 de portfolio van het bedrijf met behulp van de BCG-matrix worden 
geanalyseerd. Een ondememing kan haar verschillende PMC's dan inschalen als zijnde Stars 
(Sterren), Cows (Melkkoeien), Kids (Kinderen) en Dogs (Gebeten Honden). Vanuit deze 
uitgangspositie kan dan beter worden ingespeeld op de ontwikkeling en investering in de 
toekomstige kids en stars. Deze bevinden zich in een markt met groeipotentie en kunnen dus 
interessant zijn voor de toekomst. De cows zijn potentieel de PMC's die hiervoor het geld 
kunnen genereren. Betreffende de dogs kan vaak een 'educated decision' worden genomen 
om deze op termijn af te stoten omdat deze naast een klein marktaandeel ook garant staan 
voor minimale groeipotentie, al dan niet in een afnemende markt. 
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Markt aandeel 

Hoog Laag 

Marktgroei Hoog Stars Kids 

Laag Cash Cows Dogs 

Tabel 2.3. BCG (growth/Share) matrix (1971) 

Beperkingen van de portfolioanalyse zijn de volgende: 

Strategie- Waarom, wanneer en hoe? 

• Het is niet eenvoudig om de marktgroei en het relatieve marktaandeel te bepalen. 
• De marktgroei is een prima indicator, maar de omvang van de winstbijdrage hangt van 

meer factoren af. 
• De marktgroei per PMC is afhankelijk van de fase in de levenscyclus waarin de PMC 

zich bevindt. 

2. 7. SWOT I confrontatiematrix 

Na analyse van de interne organisatie en haar externe omgeving gaan we de belangrijkste 
bevindingen definieren betreffende de sterktes en zwaktes (intern) van de organisatie en de 
kansen en bedreigingen (extern) van haar omgeving. De combinatie zal ons dichter bij de 
mogelijke strategische overwegingen brengen die ten grondslag liggen aan het uitwerken van 
een strategisch plan. Bij een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
worden de belangrijkste sterke en zwakke punten van een onderneming afgezet tegen de 
kansen en bedreigingen in de markt (Humphrey, 2004). 

De confrontatiematrix is een praktisch hulpmiddel om de strategisch opties te identificeren 
(Frambach en Nijssen, 1999). Hier wordt eventueel duidelijk dat kansen in de markt gesteund 
worden door de sterktes van het bedrijf, en dus een interessante strategische stap kunnen 
vormen. Echter als blijkt dat de interne capaciteiten van het bedrijf geen aansluiting kunnen 
vinden dan zal de eventuele kans niet tot de strategische mogelijkheden behoren, of het heeft 
weer een andere invloed op de uitwerking van een strategisch plan. 

De SWOT-analyse vormt in combinatie met de confrontatiematrix een gestructureerd en 
overzichtelijk beeld betreffende de conclusies die verbonden kunnen worden aan de 
samenvoeging van de interne en externe bedrijfsanalyse. Deze conclusies kunnen weer als 
leidraad dienen voor de uitwerking van strategische opties, en uiteindelijk resulteren in een 
formeel geschreven strategisch plan. 
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2.8. Generieke strategieen 

In de literatuur worden verschillende theorieen betreffende bedrijfsstrategieen beschreven. 
Een van de populairste ordeningen is die van de generieke strategieen van Porter. Michael 
Porter ('80, '98) maakt een onderscheid tussen drie types bedrijfsstrategieen. Deze zijn 
kostenleiderschap, differentiatie en focus. Een bedrijf <lat kostenleiderschap nastreeft probeert 
in zijn markt het bedrijf te zijn met de laagste kostendruk, waardoor zij een 
concurrentievoordeel kan behalen door middel van het kunnen aanbieden tegen relatief lage 
prijzen. Bij een differentiatie strategie wordt vaak kwaliteit nagestreefd. In ieder geval 
probeert de ondememing zich te onderscheiden van zijn concurrenten door unieke aspecten te 
creeren, door bijvoorbeeld het leveren van goede service of het hebben van een topimago. 
Binnen het MKB is een veel voorkomende concurrentiestrategie differentie op basis van 
kwaliteit ( de Kok, 2006). Als een afzetmarkt begint af te nemen dan wordt het steeds 
moeilijker om een differentiatiestrategie te handhaven, als de strijd om marktaandeel los barst 
heeft <lit vaak een grote invloed op de prijzen. De derde strategie is de focus strategie waarbij 
bedrijven zich richten op een niche markt. Binnen deze strategie wordt er tevens vaak weer 
gekozen voor een kostenleiderschap of differentiatie strategie. 

Sterkte 
Scope Algemeen Differentiatie I Kostenleiderschap 

Nichemarkt Focus r.a ":l ►'" r,~., .. t ~r 

Tabel 2.4. Generieke strategieen van Porter 

Het nastreven van meerdere strategieen tegelijkertijd wordt door Porter afgeraden, omdat dan 
het gevaar dreigt <lat geen samenhangend geheel ontstaat (Porter, 1980, 1985, 1996). Dit 
noemt hij 'Stuck-in-the-middle'. De ondememing heeft dan geen duidelijk 
concurrentievoordeel. Ook Thornhill en White (2007) benadrukken <lat het streven naar een 
pure strategie tot een beter bedrijfsresultaat leidt dan het volgen van een hybride strategie, "in 
ieder geval nooit slechter". 

Binnen het MKB wordt meestal een focus strategie aangehangen ( de Kok, 2006), omdat de 
schaalgrootte vaak niet toereikend is om een pure kostenleiderschap strategie aan te hangen, 
en differentie vaak moeilijk is omdat met niet beschikt over de volledige markt informatie en 
technologische grootschaligheid. 

2.9. Conc/usie 

In een MKB bedrijf is het belangrijk dat er een duidelijke strategische richting bestaat, 
ondanks <lat er niet per definitie een grote exteme druk hoeft te bestaan van bijvoorbeeld 
aandeelhouders of andere financiers. Een strategisch plan creeert duidelijkheid naar het 
personeel, zorgt voor een referentiekader waar nieuwe stappen en toekomstige plannen aan 
afgemeten kunnen worden, en zorgt voor een gestructureerde manier van bedrijfsvoering waar 
het duidelijk is waar men staat, en waar men naar toe wilt. De theorieen die we in <lit 
hoofdstuk hebben besproken zullen ons in de volgende twee hoofdstukken op een 
gestructureerde manier begeleiden in de uitvoering van een inteme en exteme analyse op 
KeulenBV. 
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3. lnterne analyse 

Na de uitzetting van dit project en de bijbehorende probleemstelling in hoofdstuk 1 en de 
theoretische basis in hoofdstuk 2 gaat dit hoofdstuk dieper in op het bedrijf zelf. Het is 
belangrijk om het bedrijf als geheel te bekijken, en dat zal op een aantal manieren gebeuren. 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt het bedrijf ge'introduceerd en een korte historie 
geschetst, waama in paragraaf 2 missie en doelstellingen aan bod komen. In paragraaf 3 en 4 
gaat het vervolgens over de holdingstructuur en financiele situatie. In paragraaf 5 gaan we in 
op de kemcompetenties en in paragraaf 6 wordt een overzicht gegeven van de sterktes en 
zwaktes van het bedrijf. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie van deze inteme 
analyse. 

3. 1. lntroductie bedrijf 

Keulen BV is over de jaren gestaag gegroeid en gaandeweg heeft het vele kansen en 
mogelijkheden gegrepen. Dit heeft geleid tot een bedrijf met een focus op verschillende 
productgroepen. De verschillende producten en diensten die Keulen BV levert bestaan onder 
andere uit: 

• Brandstofdistributie (voomamelijk diesel); 
• Onderhoud verwarmingsinstallaties (alleen oliegestookt); 
• Smeerolien en vetten voor de industrie en automobielbranche; 
• Ondersteunende producten voor de oliebranche; 
• Agrarische gewasbeschermingsmiddelen; 
• Handel in diverse agrarische goederen zoals pootgoed en kunstmest. 

Hoewel het bedrijf sterk van elkaar afwijkende productgroepen heeft, zullen we pas in het 
volgende hoofdstuk in detail ingaan op elke afzonderlijke productgroep, omdat <lit 
voomamelijk van invloed is op de exteme analyse. In deze inteme analyse zullen we ons juist 
focussen op de overeenkomsten. 

Om een beter beeld te krijgen over de ontstaansgeschiedenis van Keulen BV zullen we in de 
volgende paragraaf een kort overzicht geven van de historie. 

3.1.1. Historie 

We schrijven begin jaren '60. Shell is in heel Nederland bezig met het opzetten van een 
landelijk dekkend netwerk van tankstations, en huurt regelmatig adviseurs in die betrokken 
zijn bij de acquisitie van nieuwe tankstationlocaties. Ondertussen groeit het besef dat steen
kool zijn langste tijd gehad heeft. Veel mensen in Nederland stappen langzaam over op 
modemere producten, zoals huisbrandolie. Shell wil uiteraard ook deze markt afdekken, en 
zoekt hier regionale distributeurs voor. De adviseur in Zuid-Limburg, de heer Keulen, blijkt 
zelf interesse te hebben hierin en verwerft zodoende het alleenrecht om een aantal producten, 
waaronder Shell huisbrandolie te distribueren in zijn eigen rayon. Derhalve ontstond in 1962 
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in Schinnen een Shell depot als onderdeel van een landelijk netwerk van onafhankelijke Shell 
handelaren. 

De eerste tankauto wordt in december 1962 in bedrijf genomen. Die winter, '62-'63, is 
cruciaal voor het jonge bedrijf. Veel concurrenten in het gebied halen de huisbrandolie van 
grotere depots en moeten de Maas per veerboot oversteken. Alleen Keulen kan terecht bij het 
lokale Shell depot in Roermond. In januari en februari 1963 is het zo koud <lat de Maas 
dichtvriest en <lat daarom Keulen plotseling als enige rondrijdt met stookolie. Met vereende 
krachten kan temauwemood worden voldaan aan de onverwacht grote vraag. Na deze winter 
heeft Oliehandel Keulen een grote klantenkring verworven. 

Ook gedurende de jaren daama groeit de oliehandel gestaag. Allereerst met een aantal kleine 
tankwagens, en vervolgens met een uitbreiding van een ondergrondse opslag. De 
boekhouding, die eerst in het woonhuis wordt verricht, wordt later gedaan in een omgebouwd 
deel van de boerderij. De klanten zijn niet alleen particulieren, maar vaak ook regionale 
bedrijven en boeren. Dit leidt ertoe, <lat behalve de distributie van brandstof, ook een begin 
wordt gemaakt met een eigen onderhoudsaf de ling. Deze af de ling installeert en onderhoudt de 
installaties die nodig zijn voor de verwarming. Een andere, nog bescheiden aanvulling op het 
assortiment zijn de motorolien. 

Na een gestage groei, wordt het in 1976 eindelijk tijd voor een professionelere huisvesting. 
Op de plaats waar de stallen van de boerderij staan, verrijst een kantoor en bedrijfshallen. Hier 
worden producten opgeslagen, onderhoud gepleegd aan het wagenpark, en installatiewerk 
voorbereid. Gewasbeschermingsmiddelen, die ook door Shell geproduceerd worden, worden 
opgenomen in het assortiment. Deze vormen slechts een klein deel van de omzet. Op dat 
moment werken er circa twintig mensen bij Oliehandel Keulen. 

In de jaren tachtig wordt een begin gemaakt met een verdere diversificatie. De handel in 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen neemt een steeds belangrijkere rol in. Daarom wordt de 
toevoeging 'oliehandel' uit de naam geschrapt. De verkoop en distributie van 
bulkbrandstoffen en smeerolien blijft echter de hoofdmoot van de omzet vormen. Een derde, 
en naar blijkt laatste, loods werd gebouwd op het terrein in de woonkem. De veranderde 
inzichten vanuit de gemeentelijke en provinciale overheden staan een verdere uitbreiding in 
de weg. 

Medio jaren negentig wordt daarom besloten om op termijn te verhuizen. Uiteindelijk is toen 
een geschikte locatie gevonden in Elsloo (Zuid-Limburg) op een destijds nieuw 
industrieterrein. De grond hiervoor is gekocht in 1995, en in 1997 is begonnen met de eerste 
fase. Toen is een tankstation gebouwd, en vervolgens is dit begin 1998 geopend. Pas daama is 
begonnen met de studie naar de verplaatsing van Keulen BV zelf. In de loop van 1999 en 
2000 is dit plan steeds verder uitgewerkt. Medio 2001 is begonnen met de bouw van kantoor 
en bedrijfshal, en in de loop van 2002 is men verhuisd. 
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3.2. Van Mission statement naar Doe/stellingen 

In deze paragraaf zal ingegaan worden op de missie, de visie, strategie en doelstellingen zoals 
ze op <lit moment bestaan en gehanteerd worden binnen Keulen BV. Deze gegevens zijn 
gehaald uit inteme documenten, in het bijzonder het Bidboek Keulen BV, versie mei 2005. 

3.2.1. Huidige mission statement 

Zoals in veel bedrijven het geval is, heeft ook Keulen BV verschillende producten in 
verschillende markten voor verschillende soorten klanten. Een mission statement geldt dan als 
een soort van marktatbakening (what business are we in?). De bindende factor tussen de 
diverse product-markt-combinaties (PMC's) is hier voomamelijk het omgaan met gevaarlijke 
stoffen. De opslag en distributie van deze producten vergt immers veel kennis en knowhow. 
Men richt zich op de positie tussen producent en consument, en is daarom voomamelijk een 
handelsbedrijf. Maar behalve pure handelsactiviteiten hecht men ook grote waarde aan 
diensverlenende activiteiten die een toegevoegde waarde hebben voor de klant. Tenslotte is in 
de mission statement opgenomen <lat het bedrijf zich sterk richt op Zuid-Limburg en het om
ringende buitenland. Vanuit Shell mocht men vroeger immers alleen in <lit deel van Nederland 
komen, en ook voor de andere PMC's is <lit het werkgebied. De keuze voor de omschrijving 
'Euregio' betekent <lat men zich niet beperkt tot alleen Nederlands Limburg, maar zich ook 
richt op nabijgelegen buitenlandse regio's met steden als Aken, Luik, en Genk. 

MISSIE KEULEN BV 

Wij zijn de schakel tussen de multinational enerzijds en de eindgebruiker anderzijds 

Wij vervullen deze functie middels een brede dienstverlening aan onze klanten 

In de Euregio zullen we in de toekomst uitgroeien tot marktleider in de verschillende 
deelsegmenten. 

Tabel 3.1. Missie Keulen BV (2005) 

3.2.2. Huidige visie 

Het bedrijf is een regionale speler die voomamelijk sterk is door hecht samen te werken met 
een aantal grote leveranciers. Maar de onafhankelijkheid van het bedrijf staat hoog op de 
agenda. Daarbij gaat kwaliteit boven kwantiteit. Het bedrijf is klantgericht wat zich onder 
andere uit in het ook buiten de reguliere openingstijden klaar staan voor haar klanten. Om een 
sterk regionaal netwerk op te bouwen, worden producten en diensten bij voorkeur af genomen 
bij trouwe klanten. 
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Samenvattend komt de huidige visie neer op de volgende punten: 

• Op regionale schaal toepassen van concepten van onze multinationale leveranciers 
en/of partners. 

• Een activiteit wordt goed gedaan ofhelemaal niet gedaan! 
• Keulen staat 24h per dag paraat voor haar relaties. 
• Reciprociteit is belangrijk. 
• K waliteit gaat boven kwantiteit. 
• Het bedrijf moet financieel onafhankelijk zijn. 

Deze puntsgewijze weergave van de visie van Keulen BV laat zien dat ze een duidelijke 
ambitie hebben om onafhankelijk te zijn en te blijven. Maar ook samenwerking met en het 
klaarstaan voor leveranciers en klanten wordt gezien als belangrijk. Het netwerk dat Keulen 
BV over de jaren heeft opgebouwd is essentieel en voor een belangrijk deel gebaseerd op 
loyaliteit en integriteit. Deze visie heeft ook een duidelijke doorwerking in de huidige 
strategie van Keulen BV. 

3.2.3. Huidige strategie 

De strategie van het bedrijf was, en is, decentraal geregeld en georganiseerd rondom de 
productgroepen. Per product en afzetmarkt kan dus een andere concurrentiestrategie worden 
ingezet. Veelal wordt ingekocht bij grote producenten, en de producten worden dan afgezet op 
de lokale markt. Voor de verkoop wordt niet samengewerkt met andere bedrijven, omdat dit 
de onafhankelijkheid zou kunnen aantasten. De werkzaamheden in krimpende markten 
worden vooralsnog niet afgestoten. Dit zal pas gebeuren als de belangrijkste medewerkers in 
het betreffende bedrijfsonderdeel met pensioen gaan. 

De belangrijkste punten van de huidige strategie zijn hieronder samengevat: 

• Autonomie op de Smeeroliemarkt met een focus op toegevoegde waarde. 
• Autonomie op de Brandstoffenmarkt met een costleadership strategie. 
• Autonomie op de Tankstationmarkt met een focus op toegevoegde waarde. 
• Autonomie op de Gewasbeschermingsmiddelenmarkt; focus op toegevoegde 

waarde. 
• Autonomie op Equipment en Tankinstallatie met een costleadership strategie. 
• Autonomie op de Oliestookservice met een costleadership-strategie. 
• Huidig werkgebied is voornamelijk Nederlands Zuid-Limburg. 
• Kwaliteitsbeleid: Tenminste voldoen aan minimaal geeiste kwaliteitseisen. 
• V astleggen van kwaliteit in keurmerken en certificatie als afnemers dat eisen. 
• Partnerships en contracten met multinationale fabrikanten. 
• Bestaande personeelsbestand handhaven. 
• Permanent op voorraad houden van belangrijkste producten. 
• HRM beleid gericht op kennis, innovatie en veiligheid. 

Ook hierin komt heel duidelijk naar voren dat autonomie of onafhankelijkheid als zeer 
essentieel wordt gezien en daarom ook expliciet als zodanig genoemd wordt. Verder wordt 
het voldoen aan kwaliteitseisen en eventuele certificering genoemd als dat het moet voldoen 
aan de gestelde eisen, maar niet meer dan gevraagd. V anuit de bestaande strategie zijn de 
verdere concrete doelstellingen gedefinieerd welke volgen in de volgende paragraaf. 
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3.2.4. Doelstellingen 

De huidige doelstellingen van Keulen BV zijn voomamelijk gericht op een omzetgroei en een 
handhaving van het rendement en enkele algemene zaken. 

• Rendement op omzet van 2% netto voor belasting 
• Omzetgroei van 5% per jaar 
• Wij bezitten de kennis van de toepassing, vervoer en opslag van onze producten en 

die stellen wij ter beschikking aan de klanten 
• Wij richten ons op kwaliteit en veiligheid en profileren ons daarmee 
• Wij bundelen onze toegevoegde waarde in marktconcepten die wij succesvol 

uitrollen in ons werkgebied 

Keulen BV is een bedrijf <lat als groothandel en dienstverlener actief is op de petrochemische 
markt in Limburg. Zoals reeds naar voren komt in de aanleiding voor <lit afstudeerproject, 
heeft men op <lit moment te maken met tegenvallende resultaten, waardoor de doelstellingen 
niet gehaald worden. Wat eraan gedaan kan worden om ze, op termijn, te halen is de centrale 
vraag in <lit verslag. Ligt de reden van het lage rendement in de bedrijfsvoering, is het een 
tijdelijke dip, of is de afzetmarkt minder winstgevend geworden? 

3.3. Holdingstructuur 

Om een goed inzicht te krijgen in de opbouw van het bedrijf wordt eerst gekeken naar de 
plaats binnen de huidige holding. Nadat de verschillende werkmaatschappijen van de holding 
zijn besproken, zal verder worden ingegaan op Keulen BV. Zo zullen de klant- en 
productgroepen worden gedefinieerd, om vervolgens de relatieve belangrijkheid van een 
Product-Markt-Combinatie (PMC) te kunnen vaststellen op basis van de margebijdrage. 

3.3.1. Keulen Holding 

Het complete bedrijf bestaat uit een aantal werkmaatschappijen onder de vlag van een holding 
met een onroerend goed dochter. Als gekeken wordt naar de werkmaatschappijen, dan bestaan 
deze uit twee actieve bedrijven; Keulen BV en Keulen Kerensheide BV. 

Keulen 
Holding 

I 
I I I 

Keulen Kerensheide Keulen BV Keulen OG 
Tankstations Handel en distributie On roerend goed 

Figuur 3.1. Bedrijfsstructuur Keulen Holding 
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3.3.2. Onroerend Goed 

De beheerder van de bedrijfsterreinen en het vastgoed is de Onroerend Goed BV, waar verder 
geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Deze constructie is voomamelijk een manier om de 
financiele geldstromen intern te regelen en de investeringen in onroerend goed af te betalen. 
Deze BV was er voorheen niet, en alle activiteiten zaten in een ongedeelde BV. In het kader 
van transparantie en duidelijkheid zijn de onroerende goederen ondergebracht in hun eigen 
BV. Tevens omdat de waarde van de onroerende goederen in het bedrijf explosief gestegen 
zijn met de bouw van het tankstation Keulen Kerensheide en de bedrijfsverhuizing naar het 
nieuw gebouwde pand in Elsloo. Het totale financiele evenwicht is hierdoor veranderd, en de 
beide dochterondememingen moeten nu maandelijks geld afdragen aan de onroerende zaken 
tak betreffende de huur van grond en gebouwen. 

3.3.3. Keulen Kerensheide BV 

Deze BV bevat een tankstation onder naam van Shell en tegelijkertijd wordt een nieuwe keten 
opgezet van tankstations die onder een andere naam zullen worden uitgebaat. Het Shell 
tankstation, operationeel sinds 1998, heeft een stabiele omzet en winst. Hoewel er veel 
contact plaatsvindt tussen het tankstation en de groothandel, zijn het duidelijk aparte bedrijven 
met elk hun eigen klantenkring. Zo maakt het tankstation deel uit van het Europese netwerk 
van Shell tankstations die zijn gericht op de intemationale vrachtwagenchauffeur. Dit houdt in 
dat er extra faciliteiten ingericht zijn zoals douches en parkeerplaatsen voor vrachtwagens. 
Daamaast heeft men ook veel lokale bedrijven die, middels contracten en pasjes, hier komen 
tanken. Ook onder de plaatselijke bevolking staat <lit tankstation goed bekend. Hoewel het 
tankstation in dit verslag wordt gezien als een exteme afnemer, is het meer dan <lat. De 
manager van het tankstation is nauw betrokken bij het opzetten van een nieuwe tank
stationketen. Deze keten, onder de naam Kwint, is een gezamenlijk initiatief van beide 
dochterondememingen, en zal voor Keulen BV mogelijkerwijze het nodige werk opleveren, 
zowel qua brandstofleveranties als installatietechnisch werk. 

3.3.4. Keulen BV 

Keulen BV is het oorspronkelijke bedrijf 
en verreweg de grootste dochter
ondememing van de holding. De 
activiteiten strekken zich uit over diverse 
product- en klantgroepen. Elke product-
groep wordt door een eigen team van Binnendienst 

deskundigen vertegenwoordigd. De 
grootste omzet wordt gehaald in 
brandstoffen (diesel), en daamaast is 
men ook actief op diverse andere 
markten. In totaal zijn 25 mensen 
werkzaam in Keulen BV. De functionele 
taakverdeling staat af gebeeld in het hier 
naast staande organigram: 

Fraru;:ois Keulen 

Keulen BV 
Directie 

P&O, KAM 
Accounting 

,. ....... ............ ----------, 
! Management ! 
! team ! 
L .. ........ .... ,.. .... ...... .. .... ,. .. .. .. .. 

Verkoop 

lnkoop 

Verkoop 
Binnendienst 
Verkoop 
Buitendienst 
Debiteuren 
Beheer 

Financien Logistiek 

Distributie 

Techniek 
(S&O) 

Figuur 3.2. Organigram Keulen BV 
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Keulen BV is een ge'integreerd bedrijf dat op de huidige markt actief is in een aantal product
groepen zoals in het onderstaande schema kort wordt weergegeven. Later in dit hoofdstuk 
wordt dieper ingegaan op elke productgroep. 

Brandstoffen: 
• Diesel (groen) voor voertuigen op de openbare weg 
• Diesel (rood) voor tractoren, koelingen en generatoren 
• Thermoshell (huisbrandolie (HBO)) 

Smeerolie: 
• Industriele smeerolie 
• Automobiel smeerolie 

Agro Producten 
• Gewasbeschermingsmiddelen 
• Zaaizaden/Zaaigranen 
• Pootgoed 
• Meststoffen 

Service en Onderhoud: 
• Het verwijderen van ondergrondse tanks 
• Verwarmingsmarkt particulieren 
• Middelen voor opslag en verwerking van brandstoffen en smeerolie 
• Ondersteuning verkoop brandstoffen en smeerolie 

De klantenkring heeft een bonte samenstelling, en loopt uiteen van privepersonen tot grote 
bedrijven. Om hier mee om te kunnen gaan, is er een indeling gemaakt in redelijk homogene 
groepen. De onderstaande verdeling wordt ook gebruikt in het boekhoudsysteem: 

Kl t an :groep 0 msc l]Vlllg 
Industrie Diverse industriele bedrijven, waaronder levensmiddelen- en metaal-

industrie 
Landbouw Akkerbouwbedrijven, fruitteeltbedrijven en landbouwhandelaren 
Aannemerij Loonwerkers, hoveniers en aannemers 
Transport Wegtransport groot en klein, handelsbedrijven met eigen vervoer, taxi's 
Particulieren Eindverbruikers ( o.a. huisbrandolie) 
Garages Autoreparatiebedrijven (vracht en personen) en landbouwmechanisatiebedrijven. 
Handel/Divers Dit betreft o.a. handel tussen verschillende collega-bedrijven 

Tabel 3.2. Klantgroepen Keulen BV 
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3.4. Value Chain: Financiele kerncijfers 

In <lit gedeelte kijken we naar de onderlinge samenhang van de verschillende business units 
van Keulen BV door middel van het in paragraaf 2.5.3. besproken value chain model. De 
omzet in 2006 bedroeg bijna 30 miljoen euro. Hiervan komt ruim 26 miljoen voor rekening 
van brandstoff en. Men zou dus kunnen denken <lat deze productgroep 7 /8de van de aandacht 
van het bedrijf uitmaakt, maar <lat is niet helemaal waar. Alleen maar uitgaan van de 
omzetgegevens geeft een vertekend beeld van de relatieve belangrijkheid van een 
productgroep voor het bedrijf. De marktkarakteristieken zijn namelijk erg verschillend, en 
varieren van bulktransport tot arbeidsintensief maatwerk. Zie onderstaande tabel voor een 
overzicht van de inkoop en verkoopwaardes per productgroep. Voor het historische verloop 
van de omzet wordt verwezen naar bijlage 1. 

2006 (x 1000 euro) Brandstoffen Smeerolie Agro Service & Ov Totaal 

Verkoop 26.265 1060 2.380 280 29.984 
Inkoop 25.312 711 2.172 129 28.325 

Contributiemarge 952 349 207 151 1.659 
Inkoopquote 96% 67% 91% 46% 94,5% 

Tabel 3.3. Financiele kemcijfers Keulen BV 2006 

Hoe belangrijk een bepaalde klantgroep is voor een bepaalde tak van het bedrijf is te halen uit 
de contributiemarge, wanneer die is verbijzonderd naar productgroepen en klantgroepen. Zo 
kan de contributiemarge per Product-Markt-Combinatie (PMC) worden bepaald. Ook kan uit 
de volgende tabel worden afgelezen in hoeverre een bepaalde klantgroep meerdere producten 
afneemt. De PMC's die voor meer dan 10% bijdragen aan de totale contributiemarge zijn vet 
weergegeven. 

2006 (x 1000) 
Industrie 
Landbouw 
Aannemerij 
Transport 
Part/HBO/Inst. 
Garagebedrij f 
Handel/Divers 

totaal B d f£ ran sto en 
403 
253 
277 
175 
189 
58 

305 
1.659 

210 
46 

226 
127 
93 
10 

240 
952 

s r meero 1e 
163 

10 
37 
40 

6 
44 
48 

349 
Tabel 3.4. Contributiemarge per PMC (in duizenden euro) 

A .gro s erv1ce &O 

- 30 
187 10 

7 7 
- 9 

2 87 
- 3 

11 5 
207 151 

De waardeopbouw, als zijnde de contributiemarge, van de ondememing wordt zo langzaam 
helder. Men kan duidelijk zien, <lat er klantgroepen zijn, waaraan diverse producten worden 
verkocht. Keulen kan dus regelmatig aanvullende producten en diensten verkopen als men 
eenmaal voet aan wal heeft gezet. De uitzondering hierop is de agrarische sector, die relatief 
los staat van de rest van de klantgroepen, en waar vaak alleen landbouwproducten worden 
verkocht. V oor veel mensen is het dan ook een verrassing als ze horen dat Keulen BV een 
deel van de omzet haalt uit landbouw, terwijl het voomamelijk bekend staat als een verkoper 
van Shell producten. 
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Behalve inkoop, heeft een bedrijf uiteraard nog meer kosten. Deze zijn verdeeld over directe 
kosten die gerelateerd zijn aan de productgroep zoals de personeelskosten en afschrijvingen 
van productiemiddelen ( de primaire activiteiten binnen het waardetoevoegingsproces ), en 
indirecte kosten, die worden omgeslagen over de verschillende productgroepen ( de secundaire 
activiteiten). De indirecte kosten bestaan onder andere uit algemene loonkosten, overhead, 
rente en huur, plus alle andere kosten om het administratieve apparaat te laten functioneren 
(kantoorapparatuur, elektriciteit et cetera). Voor 2006 bedragen de indirecte kosten bijna de 
complete resterende bestedingsruimte. Het operationele bedrijfsresultaat komt daarmee nog 
net positief uit. In de volgende tabel zijn de directe kosten per productgroep afgetrokken van 
de contributiemarge. Vervolgens zijn de indirecte kosten, naar rato van de contributiemarge, 
afgetrokken van het tussenresultaat. 

X 1000 euro 

Contributiemarge 

KOSTEN 
DIRECT 

Loon + lasten 
Afschrijvingen 
Autokosten 
Overige kosten 

Totaal directe kosten 

KOSTEN 
INDIRECT 

Loon + lasten 
Afschri jvingen 
Huisvesting 
Overig 

Totaal indirecte kosten 

Operationeel 
bedri jfsresultaat 

B d f S ran sto r meero 1e 
952 349 

269 151 
80 8 

105 11 
20 10 

474 179 

152 56 
25 9 

128 47 
92 34 

397 146 

+ 81 +24 

A .gro 

207 

139 
5 

15 
10 

169 

33 
5 

28 
20 

86 

-/- 48 

Tabel 3.5. Berekening operationeel resultaat Keulen BV 2006 

S&O 
151 

66 
11 
14 
6 

97 

24 
4 

20 
15 

63 

-/-9 

Totaal 
1.659 

625 
104 
145 

46 
919 

265 
43 

223 
161 

692 

+48 

Het resultaat van deze rekenexercitie is zeer verhelderend. Feitelijk laten de cijfers zien, <lat 
het bedrijf wordt gedragen door de brandstof- en smeerolietak, en <lat deze als het ware de rest 
van het bedrijf financieren. 

Hoewel op de service af deling geld moet worden toegelegd vol gens de gegevens, dienen hier 
enige nuanceringen te worden gemaakt. Deze voomamelijk secundaire activiteiten zijn vaak 
moeilijk toe te kennen aan een specifiek gedeelte in het waarde toevoegingsproces (value 
system). Het werk <lat verzet wordt, kan lang niet altijd in rekening worden gebracht. Het 
plaatsen van een tijdelijke brandstoftank bijvoorbeeld, waarbij de 'tankhuur' uiteindelijk 
wordt verdiend door een hogere literprijs, komt dan ten gunste van de brandstofmarge. Er zijn 
echter wel vergevorderde plannen om deze af de ling op termijn af te stoten en onder te 
brengen bij een antler bedrijf. 

Een sterk punt is <lat de financiering van de BV grotendeels in eigen handen is gebleven. Het 
eigen vermogen bedraagt meer dan 80% van het totale vermogen. 
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Een verdere bestudering van de cijfers laat zien dat de arbeidsquote (het gedeelte 
personeelskosten van de totale marge) 54% bedraagt, wat een relatief hoog percentage is. 
Tenslotte is afte leiden dat slechts 0,16% van de omzet (30 miljoen) overblijft voor winst. 

Na deze korte blik op de financiele kemcijfers van Keulen BV zullen we in de volgende 
paragraaf in gaan op de kemcompetenties van het bedrijf. 

3.5. Kerncompetenties 

Het analyseren van de kemcompetenties is een belangrijke aanvulling op het 'product-markt 
kijken', dat uitgaat van een outside-in benadering. Het definieren van kemcompetenties vraagt 
om het tegenovergestelde, namelijk een 'inside-out benadering' (Berenschot, 2002). Men gaat 
uit van de eigen kwaliteiten. De definitie van een kemcompetentie is "een (gei:ntegreerd) 
pakket activiteiten, kennis en vaardigheden dat de ondememing onderscheidend en daarmee 
concurrerend maakt" (Hamel en Prahalad, 1990). Dit pakket moet dus wel in relatie staan tot 
datgene wat nodig is om in de markt succesvol te zijn. "Kenmerken van de kemcompetenties 
zijn dan ook dat ze onderscheidend en bedrijfsspecifiek zijn, PMC-overschrijdend, een 
duurzaam concurrentievoordeel verschaffen en nauw verbonden zijn met de strategische 
intenties van de organisatie." (Hamel en Prahalad, 1990). 

Uitgaande van de activiteiten die Keulen BV tot haar werkgebied rekent, zijn er een aantal 
gemeenschappelijke competenties te benoemen die mogelijkerwijze tot de kem van het bedrijf 
behoren en bijdragen aan het succes en het karakter van het bedrijf. Hier zullen enige 
mogelijke kemcompetenties worden toegelicht. 

Breedte en diepte assortiment 

In de productgroepen die Keulen BV aanbiedt, met name smeerolie en agrarische pro
ducten, zijn er weinig concurrenten die zo'n uitgebreid assortiment hebben. Binnen de 
productgroep smeerolie heeft Shell een van de meest uitgebreide portfolio's en binnen de 
productgroep Agro wordt ingekocht bij vrijwel alle grote producenten. Hierdoor weten 
klanten het bedrijf te vinden voor specifieke toepassingen. 

Voorraadhoudende Junctie 

Behalve dat men in staat is het product te leveren, is men veelal ook in staat dit kleingoed 
snel te leveren. Dat komt omdat in veel gevallen een voorraad wordt aangehouden van 
voldoende hard/opers. Hier is fysiek de ruimte voor, het bespaart administratieve 
handelingen uit, en men kan kwantumkortingen bedingen. Hiermee onderscheidt men zich 
van veel concurrenten die proberen geld te besparen door de voorraad zo laag mogelijk te 
houden. De productie en vraagpatronen lopen lang niet altijd gelijk op, waardoor tijdelijke 
spanningen op de markt voorkomen. 

Distributie 

Het bedrijf is voorzien van een wagenpark dat bestaat uit enkele tankwagens en vracht
wagens. Om de flexibiliteit zo groot mogelijk te maken zijn er tankwagens in verschillende 
groottes. Het wagenpark voldoet daarmee aan de markteisen, maar verschilt niet wezenlijk 
van dat van concurrenten. 
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Kennis van milieugevaarlijke stoffen 

Het hele bedrijf draait om stoffen die veelal als gemeenschappelijke deler hebben dat ze als 
milieugevaarlijk te boek staan. Hier is men zeer van doordrongen, en er is dan ook een 
gedegen kennis over de bouwkundige eisen aan opslag, wijze van distributie en specifieke 
toepassingen die voor de diverse handelsgoederen gelden. Deze combinatie van eisen komt 
nergens anders voor in de regio. 

Cycli 

Door de aanwezigheid in verschillende markten heeft het bedrijf als geheel veel minder 
last van seizoensinvloeden. Hierdoor is een goede bezetting van het personeel en wagen
park mogelijk. In de winter wordt meer gewerkt aan verwarmingen, terwijl in de zomer de 
agrarische sector volop draait. Hoewel dit meewerkt aan de efficiency, is het voor een klant 
waarschijnlijk geen reden om met Keulen BV zaken te doen. 

Innovatie 

Met diverse vemieuwingen in het producten- en dienstenpakket zijn er in de afgelopen 
jaren al diverse pogingen geweest om gaten in de markt te vinden. Zo worden er diverse 
mobiele (brandstof-)tanks geplaatst om de afzet van diesel en kunstmest te ondersteunen. 
De langzaam wegvallende werkzaamheden van de afdeling Service & Onderhoud nopen 
ook tot inventieve oplossingen. In veel gevallen zijn de succesvolle uitvindingen echter 
makkelijk na te bootsen, waardoor geen duurzaam concurrentievoordeel wordt behaald. 

Locatie 
De huidige locatie ligt midden in het gewenste afzetgebied en is voorzien van alle mo
gelijke voorzieningen. Vergeleken met diverse concurrenten is het een ruim en modem 
gebouw. Er is voldoende ruimte om door te groeien en alle PMC's voldoende aandacht te 
geven. Of er een voordeel ten opzichte van de concurrentie is valt nog te bezien omdat er 
ook hoge huisvestingslasten mee gemoeid zijn, die de marges onder druk zet. 

Productkennis 
De specifieke kennis van de diverse producten is ruim voldoende voorradig. Deze is per 
productgroep verschillend en meestal conform de leerboeken en informatiebladen. Door 
vemieuwingen in bet personeelsbestand is de opgebouwde ervaring deels verloren gegaan 
en zal opnieuw opgebouwd moeten worden. Omdat het kennis is die door elke weder
verkoper kan worden verkregen is het moeilijk om hierin onderscheidend te zijn. 

Imago en naamsbekendheid 
In de omgeving van het bedrijf zijn veel traditionele bedrijven die vaak al lange tijd zaken 
doen met dezelfde handelspartners. In vrijwel alle sectoren speelt het vertrouwen en imago 
een grote rol. Hierbij is het een groot voordeel om de naam te kunnen verbinden aan een 
producent als Shell, die een uitstekende reputatie heeft opgebouwd in Nederland. 
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c~ 
Verschaft Nauw ver Kem-o"i. 1fe~- Onder- Bedrijfs- PMC over- duurzaam bonden met 

lcompetentie rper. 111 
scheidend specifiek schrijdend concurren- strategische f!IJr.· ja/nee 7e.r tievoordeel intentie 

Breedte & diepte ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ja 
assortiment 
Voorraad- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ja 

houdende functie 

Distributie X X ✓ X ✓ nee 

Kennis milieu- ✓ X ✓ ✓ ✓ ? 
gevaarliike stoffen 

Cycli volgen X ✓ ✓ X ✓ nee 
elkaaroo 

lnnovatieve ✓ X ✓ X ✓ oolossingen 
nee 

Centrale locatie ✓ ✓ ✓ X ✓ ? 

Productkennis X ✓ X ✓ ✓ nee 

Imago ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ja 

Marketing X X ✓ X X nee 

Figuur 3.3. Kerncompetenties Keulen BV 

Marketing 
Er wordt een palet aan mogelijkheden gebruikt om de verkoop te ondersteunen, van 
beurzen tot drukwerk. Hiermee wordt doorgaans de compleetheid van het productenpakket 
benadrukt. Er wordt relatief veel gewerkt met persoonlijke verkoop. Het is juist de 
complexe bedrijfsstructuur die het moeilijk maakt om onderscheidend te zijn in een 
bepaalde niche. 

Conclusies van kerncompetenties 

Keulen BV heeft een aantal zaken goed voor elkaar. Het heeft een sterk imago, en een locatie 
die niet alleen centraal is gelegen, maar ook voldoende ruimte biedt om een strategische 
voorraad aan te houden. Het uitgebreide breedte- en diepte assortiment en de voorraad 
houdende functie die mede mogelijk gemaakt wordt door de huidige locatie kunnen worden 
gezien als kemcompetenties, alsook het goede en betrouwbare imago <lat Keulen BV voor 
zichzelf heeft opgebouwd. De goede ligging van het 'nieuwe' bedrijfsterrein is echter niet in 
staat om een duurzaam concurrentievoordeel te verschaffen, en is wel een sterkte (zie 
paragraaf 3.6) maar geen kerncompetentie. Dit vergelijkbare geldt voor de kennis van 
milieugevaarlijke stoffen, ondanks <lat <lit Keulen BV een sterke positie geeft bij zowel 
klanten als leveranciers, zijn ze hierin geenszins alleen. Men is absoluut niet uniek in 
productkennis of distributie, maar zal het moeten hebben van andere zaken. Aangezien de 
traditionele afzetmarkten krimpen, is men naarstig op zoek naar mogelijkheden om het bedrijf 
te vernieuwen. 
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3. 6. Overzicht sterktes en zwaktes 

Op basis van de analyse van de achtergrond van Keulen BV, de huidige strategie en 
doelstellingen, de financiele gegevens, en de competenties identificeren we in deze paragraaf 
de sterke en zwakke punten. Deze punten zijn dus grotendeels een herhaling van 
constateringen, meningen en feiten die eerder in dit hoofdstuk zijn behandeld. Verder zijn er 
nog sterktes en zwaktes toegevoegd voortgekomen uit overleg met de bedrijfsleiding. Deze 
sterktes en zwaktes zullen in paragraaf 5.2 worden gebruikt als input voor de 'SWOT'
analyse en confrontatie matrix. 

Sterktes 
+ Assortiment 

□ Zowel breed als diep assortiment 
□ Aanwezig op diverse markten 

+ Kennis 
□ Lange geschiedenis en veel ervaring 
□ Deskundige medewerkers (chemie, landbouw etc.) 

+ Locatie 
□ Centrale Jigging en goede uitstraling 
□ Ruimte voor voorraadhoudende functie 

+ Financiering 
□ Grotendeels door eigen verrnogen gefinancierd 

+ Imago 
□ Grote positieve naamsbekendheid in regio 
□ Langdurige samenwerking met Shell 

+ Logistiek 
□ Divers en goed onderhouden wagenpark 
□ Permanente voorraad hardlopende artikelen 

Tabel 3.6. Sterke en zwakke punten 

3. 7. Conclusie interne analyse 

Zwaktes 
- Efficiency 

□ Lage graad van efficiency 
□ Onvoldoende schaalgrootte 

- Resultaat 
□ Hoge overheadkosten 
□ Dalende marges door stagnatie in afzetmarkten 

- Kwaliteit 
□ Niet alle noodzakelijke certificeringen 
□ Procedures niet opgeschreven 

- Synergie 
□ Weinig samenhang tussen productgroepen 

- Inforrnatie 
□ Verouderd boekhoudsysteem (opgelost) 
□ Ontbreken website (bij aanvang project) 

- Planning 
□ Te laat inspelen op marktontwikkelingen 
□ Onduidelijke profilering 

Keulen BV streeft na om een onafhankelijk bedrijf te zijn, dat met een positief imago, een 
sterke reputatie en een goed netwerk zichzelf weet te profileren in de regio Zuid-Limburg als 
een klantvriendelijk bedrijf met snelle leveringstijden, een breed assortiment en goede service. 
Kwaliteit wordt als zeer belangrijk ervaren, hoewel er nog wel verbeteringspunten zitten in de 
certificeringen en vastleggen van procedures. Doordat het bedrijf ook financieel gezien 
onafhankelijkheid nastreeft en door de verschillende PMC's de cyclische effecten in de markt 
kan opvangen heeft het altijd redelijke stabiliteit kunnen waarborgen. Maar door de lage 
marges, de relatief hoge indirecte kosten en afnemende marktsegmenten, komen ze nu in 
gevaarlijk vaarwater waarbij actie noodzakelijk kan zijn. In het volgende hoofdstuk gaan we 
in op de exteme analyse. De verschillende markten waar Keulen BV actief is zullen hier 
verder besproken worden, alsook de verscheidene concurrenten. 
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4. Externe analyse 

In dit hoofdstuk zal de exteme analyse betreffende Keulen BV behandeld worden. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat het bedrijf verschillende groepen producten afzet op markten 
die ieder hun eigen dynamiek hebben. Uit oogpunt van overzichtelijkheid is de exteme 
analyse daarom uitgevoerd voor alle productgroepen afzonderlijk. Uit de inteme analyse is 
gebleken dat brandstoffen de belangrijkste plaats inneemt in Keulen BV, met smeermiddelen 
als goede tweede. Daarom zullen we in dit hoofdstuk in onze analyse op deze twee 
productgroepen iets dieper ingaan dan op de Agro en S&O tak. 

In de eerste paragraaf zullen we een korte uitleg geven over de gebruikte modellen. In de 
tweede paragraaf zullen we kort weergeven wat de huidige situatie is op de wereld olie markt. 
Vervolgens gaan we, in de derde paragraaf, in op de brandstoffenmarkt en hoe Keulen BV 
daarin opereert. Daama zullen achtereenvolgens de smeermiddelen, gewasbeschermings
middelen en servicetak behandeld worden in de paragrafen vier, vijf en zes. Per productgroep 
zal een schets worden gegeven van de markt, ontwikkelingen, concurrenten en de positie van 
Keulen BV hierin. Een portfolioanalyse zal hierop volgen. Dit hoofdstuk zal worden 
afgesloten met een overzicht van kansen en bedreigingen in paragraaf zeven en aansluitend in 
paragraaf acht kijken we naar de consequenties voor Keulen BV als geheel. 

4. 1. Theoretische verantwoording lopbouw 

Bij het uitvoeren van de exteme analyse in dit hoofdstuk zullen we de volgende modellen 
gebruiken. Porters model (1980; 1998) voor de analyse van een bedrijfstak, bekend als het 
vijf-krachtenmodel, is een hulpmiddel om de aantrekkelijkheid van een bedrijfstak in kaart te 
brengen. Deze wordt gemeten in termen van rentabiliteit en bepaald door vijf concurrentie
krachten, te weten: concurrentie-intensiteit binnen de bedrijfstak, dreiging van nieuwe 
toetreders, dreiging van substituten en onderhandelingsmacht van zowel afnemers als 
leveranciers. Een bedrijfstak is aantrekkelijker naarmate deze krachten zwakker zijn 
(Berenschot, 2002:92). 

Het gebruik van het vijf-krachtenmodel resulteert in: 

• Een overzicht van belangrijkste concurrenten en hun posities in de markt 
• Inzicht in de huidige en de mogelijke toekomstige verhoudingen in de markt 
• Een duidelijk beeld van de eventuele veranderingen in de bedrijfstak 

Daamaast is ook gebruik gemaakt van het 'Value System' model. Dit model belicht de 
verschillende schakels in de bedrijfskolom. Doel is te bepalen welke schakels welke functies 
verrichten in die kolom en om vast te stellen wie welke toegevoegde waarde creeert. Voor het 
bedrijf als geheel zal aan het eind van dit hoofdstuk een portfolio-analyse aan de hand van de 
Boston Consultancy Group (BCG) matrix worden toegevoegd. 

In volgende paragraaf gaan we eerst de wereldoliemarkt bekijken. We zullen de macro 
bewegingen in deze markt kort weergeven, omdat we er van overtuigd zijn dat ook deze 
ontwikkelingen een duidelijke weerslag hebben op het individuele bedrijf. 
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4.2. O/ieproductie 

Diesel en benzine zijn aardoliederivaten, ze worden gemaakt van aardolie. Sinds de prijs 
ervan stelselmatig toeneemt op de intemationale handelsmarkten neemt ook de prijs van 
diesel toe. Werd een vat olie (159 liter) in 1999 nog verhandeld voor $US 10,- tegenwoordig 
(acht jaar later) moet daar ruim $US 70,- voor betaald worden. Waarom stijgt de prijs zo snel 
en wat wordt er verwacht van de olieprijzen in de toekomst? 

4.2.1. Aardolie 

Aardolie is een fossiele brandstof die ontstaan is door biologisch materiaal <lat onder hoge 
druk en temperatuur is 'gekookt'. Vaak kon <lit ontsnappen maar op sommige plaatsen in de 
wereld is <lit bewaard gebleven onder sedimentlagen. Het zit dan opgelost in poreus gesteente. 
Aardolie heeft per regio een andere samenstelling, stroperigheid en vervuiling. Al met al 
wordt verondersteld <lat er enkele duizenden miljarden vaten olie in de bodem aanwezig zijn. 
Hiervan is al circa een triljard vaten opgepompt, en afhankelijk van de inschatting, kunnen 
nog minstens zoveel vaten olie worden opgepompt. BP gaat uit van een 'bewezen' 
olievoorraad van circa 1200 miljard vaten (bron: BP). 

V anaf het moment van de ontdekking (1865 Polen, 1869 USA) tot nu is de consumptie van 
olie vrijwel jaarlijks toegenomen tot een huidige consumptie van circa 85 miljoen vaten per 
<lag (IEA, 2005). De vraag vanuit landen als China en India neemt snel toe omdat hun 
economieen en bevolkingen snel groeien. Volgens cijfers van de International Energy Agency 
(IEA) zal de vraag naar olie daardoor toenemen naar 120 miljoen vaten per <lag in 2020. 

US Oil Production 
1859-2004 

10 -,-------------~ 

9 

~ a 
0 
; 7 
Q. 

~ & 
~ 
Ii s 
Ill 

'o 4 .. 
§ 3 

i 2 

1860 1880 1900 1920 1948 1910 1980 2000 

Figuur 4.1. Olie productie USA. van 1859-2004 

Aardolie wordt opgepompt uit olievelden. Een olieveld bezit een eindige hoeveelheid olie. 
Tijdens het leven doorloopt een olieveld een levenscyclus. Als het veld wordt aangeboord, 
komt de olie in eerste instantie relatief gemakkelijk uit de aarde. Als een bron succesvol olie 
produceert, worden vaak meerdere pompen gebruikt, zodat de opbrengst toeneemt. Naarmate 
het veld ouder wordt, raakt het ook verder uitgeput. Daarom neemt de opbrengst meestal weer 
af als een groot deel van de olie reeds is opgepompt. Tenslotte wordt een olieveld afgesloten. 
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Wat geldt voor individuele oliebronnen, geldt ook voor complete regio's, landen, wereld
delen, en waarschijnlijk ook de aarde. Uiteindelijk zal de dagelijkse extractie van olie een 
maximum bereiken en daama een daling inzetten (Bentley, 2002). 

De piek in het aantal ontdekkingen van olievelden was in de Verenigde Staten in de jaren '30. 
Op basis van het ontdekkingenpatroon kon Hubbert reeds in 1956 (Hubbert 1956) voorspellen 
hoe de toekomstige ontdekkingen en winning er uit zou komen te zien. Hij voorzag een 
vertraging van circa 40 jaar tussen ontdekking en winning. Daardoor zou, volgens hem, de 
oliewinning pieken rond 1970. Hoewel hij aanvankelijk niet geloofd werd, is de winning van 
olie in de VS inderdaad nooit meer hoger geweest dan in 1970 (zie figuur 4.1 ). 

Wereldwijd is het aantal ontdekkingen van olievelden gepiekt halverwege de jaren '60. Als de 
vertraging van 40 jaar enige houvast geeft, komt er vroeger of later een piek. Het is dan ook 
niet uit te sluiten dat binnen nu en enkele decennia de hoeveelheid beschikbare aardolie zal 
inkrimpen. Op dit moment wordt een vat gevonden voor elke vier vaten die worden gebruikt. 
Olie uit teerzand (Canada) is veel duurder om te maken en de maximale hoeveelheid zal 
beperkt blijven. Dat wil dus niet zeggen dat de olie ineens 'op' is, maar wel dater ineens elk 
jaar minder beschikbaar van zal komen. 

Gebaseerd op de eindige beschikbaarheid en de toenemende vraag, is het niet meer dan 
logisch dat de prijs van olie sterk is toegenomen. En terwijl de vraag naar fossiele 
brandstoffen wereldwijd nog steeds hoog is, nemen de productieproblemen ook toe. De 
olieprijs zal daarom naar verwachting blijven stijgen. 

4.2.2. Alternatieven voor aardolie 

Veruit de meest voor de hand liggende altematieven voor aardolie betreffen producten van 
plantaardige oorsprong. Hiertoe worden gerekend plantaardige olien en suikers. Uit suiker kan 
ethanol worden gemaakt, dat voor benzinemotoren kan worden gebruikt. Dieselmotoren 
kunnen rijden op pure plantaardige olie als ze daartoe zijn omgebouwd. Plantaardige olie kan 
ook worden omgezet tot biodiesel. Het voordeel van ethanol en biodiesel is dat deze gemengd 
kunnen worden met conventionele brandstoff en in elke gewenste verhouding. 

De Europese Unie heeft, om het gebruik van biobrandstoffen te stimuleren, eisen gesteld aan 
de lidstaten. Vanaf 2007 is het in Nederland dan ook verplicht voor oliemaatschappijen om 
tenminste 2% biobrandstof te mengen bij de brandstof. In de jaren die daarop volgen, zal dit 
percentage jaarlijks worden verhoogd totdat in 2011 circa 5,75% volumeaandeel in de 
brandstof is gemengd. 

Biodiesel wordt gemaakt uit plantaardige olien zoals koolzaad, palm. Tot voor kort was het 
duurder dan gewone diesel, maar door de duurder wordende aardolie en uitbreidingen in de 
productiecapaciteit krimpt het prijsverschil. Het vermindert de afhankelijkheid van het 
Midden-Oosten, het is milieuvriendelijk en het stimuleert de Europese landbouw. 

Pure plantaardige olie (PPO) is niet gemengd met diesel, en het is ook niet chemisch bewerkt. 
In principe is het dus minder bewerkelijk. Om deze brandstof te kunnen gebruiken dient 
echter wel het voertuig te worden omgebouwd. Dit is een eenmalige uitgave. Ook na ombouw 
kan een PPO voertuig rijden op diesel. PPO is wat dikker wat door voorverwarming weer 
wordt opgeheven. 
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Mineralolwirtschaftverband (MWV; Vereniging voor aardoliehandelaren in Duitsland) heeft 
op 26 juni 2006 een prognose gepubliceerd, waarin voorspeld wordt <lat in 2025 het 
afzetvolume van transportbrandstoffen zal inkrimpen tot 75% van de huidige omvang. Deze 
reductie komt grotendeels tot stand door efficiencyverbeteringen in het wagenpark, een 
inkrimping van de bevolking, en door vervanging van fossiele brandstoffen door 
biobrandstoffen. (www.mwv.de) 

4.3. Brandstofmarkt (micro) 

De markt voor brandstoffen lijkt voor de gemiddelde leek te worden afgedekt door de grote 
oliemaatschappijen, die deze verkopen via de aangesloten tankstations. Echter, naast de 
particuliere automobilist is er een bonte verzameling grootverbruikers, varierend van 
industriele bedrijven en transporteurs tot aannemers, die de brandstoffen aan huis laten 
leveren. Deze afnemers zijn de doelgroep voor bedrijven zoals Keulen BV, 'de' 
brandstofhandelaar van Shell in Zuid-Limburg. De concurrenten zijn traditioneel ook allemaal 
verbonden aan een van de grote oliemaatschappijen. De brandstofmarkt is een homogene 
markt, waardoor het moeilijk isje vanje concurrenten te onderscheiden. 

Oliemaatschappij 

Figuur 4.2. Value system Keulen BV 

4.3.1. Value System Brandstoffen 

Groothandel 

Groothandel 

~ 
Ta.nkstation 

Zakelijke 
klanten 

M bhl et e u.p van et a ue ,ystem, h V l S 11 en we naar d e mac tsver ou mgen h h d. mnen d b e ranc h e. 
Oliemaat- Depot Groothandel Tankstation Zakelijke 
schappijen klanten 

Functies Import B ulktransport Advies Verkoop Tankpunt lnstallatie 
Ontwikkeling Bulkopslag Transport Verkoop Beheer 
Raffinage Levering Facturering Gebruik 

Facturering Ideeen 
Macht Hoog Hoog Laag Laag Laag 
Afhankelijkheid Laag Hoog Hoog Hoog Laag 
Toegevoegde 

10 5 5 5 -
waarde ( marge) 
Ontwikkelings- Concentratie Logistiek Shake-out Prijsdruk Commodity 
richting Directe levering monopolie opkoop Servicedruk Minder aan huis 

Anti-trust Prijsdruk Branche- Contractonder-
Keten integratie vervaging handelingen 

Tabel 4.1. Value system Fuels (Porter, 1998) 
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Functies 
De brandstofdistribuerende bedrijven hebben de functie van groothandel en distributie en 
vormen zo de schakel tussen de raffinaderijen enerzijds en de zakelijke klanten anderzijds. 
Een aparte positie in de hele keten vormt het depot van Van der Sluijs, die voor praktisch alle 
merken de regionale opslag en overslag in handen heeft. Keulen BV, en praktisch alle concur
renten, gaan bij <lit depot fysiek hun product halen. Voor de zakelijke klanten is de regionale 
distributeur het gezicht van de maatschappij. Het hele traject van bestelling tot factuur wordt 
vanaf hier overgenomen. 

Macht 
De brandstofhandelaren zijn niet erg machtig. Ze hebben namelijk niet veel mogelijkheden 
om de macht naar zich toe te trekken. Daarvoor zijn de grote oliemaatschappijen te machtig. 
Dit komt omdat een groot deel van de handelsbedrijven in handen is van dezelfde 
oliemaatschappijen en niet meer is dan een werkmaatschappij. Zo is in het netwerk van Shell 
in Nederland, waar Keulen BV deel van uit maakt, nog maar een kwart (zeven bedrijven) 
zelfstandig, en is het merendeel intussen eigendom van Shell. 

Afbankelijkheid 
V anaf het punt dat de brandstof uit de raffinaderij komt, zijn er nog maar enkele stappen 
nodig om het bij de eindgebruiker te krijgen. De handelingen kunnen worden onderverdeeld 
in transport, opslag en administratie. De aanvoer tot de regionale depots gebeurt voomamelijk 
via de binnenvaart. De groothandelsbedrijven, waaronder ook Shell's eigen dochters, komen 
vervolgens naar deze depots met hun tankauto's om hier te laden en dan rechtstreeks naar de 
klant te rijden. 

Waardeopbouw 
Een liter diesel bestaat voor ruim 50% uit accijnzen en BTW. De rest van de waarde gaat op 
aan inkoop, transport en raffinage. De marge die overblijft vanaf het depot tot aan de klant 
bedraagt slechts enkele centen per liter. Voor Keulen BV betekent het <lat 96% van de omzet 
opgaat aan inkoop. Volgens schattingen komt <lit overeen met het gemiddelde, maar 4% van 
de totale omzet komt terecht bij de groothandel. (bron: www.nove.nl) 

Ontwikkelingen 
De kleine zelfstandige handelaar is aan het verdwijnen. Zeker de kleinste bedrijven (een 
tankauto) hebben het moeilijk. Ze kunnen de ontwikkelingen niet bijhouden op het gebied van 
milieu en het vemieuwen van de tankauto is duur. Daamaast hebben ze vaak geen opvolger en 
de verwachting is dan ook <lat de kleinste handelaren zullen verdwijnen. Wat over zal blijven 
is een beperkt aantal bedrijven welke voor een specifiek merk uitkomen en voldoende markt
aandeel hebben om efficient het wagenpark te kunnen benutten. 

4.3.2. Porters vijf-krachtenmodel voor de brandstofmarkt 

Keulen BV haalt een groot deel van zijn omzet uit de distributie van brandstoffen. Maar wat is 
de toekomst voor de brandstofmarkt? Wat zijn de structurele veranderingen die verwacht 
worden? Hoe reageren de klanten en concurrenten? Om hier een antwoord op te kunnen 
geven is inzicht nodig in de bedrijfstak. Om hiervan een gestructureerde beschrijving te geven 
wordt gebruik gemaakt van het vijf-krachtenmodel van Porter. (Porter 1980, Johnson & 
Scholes 2002). Dit model gaat uit van vijf verschillende 'krachten' die werken op een 
business unit, en die hiema beschreven zullen worden (zie figuur 4.3). 
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Potentiele toetreders > laag 
Het gesloten karakter van de markt maakt de kans dat nieuwe brandstofhandelaren de markt 
zullen betreden niet zo groot. Om een positie op te bouwen, is een grote investering nodig in 
een wagenpark en netwerk. Door de lage marges waarmee gewerkt wordt, is het nog maar de 
vraag of een nieuwkomer de kans krijgt om die investeringen terug te verdienen. Daarnaast 
staan afwijkende technische standaarden een grensoverschrijdende distributie in de weg. 
Tenslotte wil VROM in de periode 2005-2007 het aantal vergunningsplichtige bedrijven sterk 
verminderen. 

Leveranciers 

C, 
0 
0 merkverbondenheid 

Voorwaardse integr. = monopolievorm ing 

Potentiele toetreders 
C, < Kapitaalintensief 
< lage marges 
~ Strenge wetgeving 

Directe concurrenten 
C, 
0 Commodity product 
0 groei markt miniem 

= hoge vaste kosten 
gelijkaardige bedrijven 

~ Substituten 

< 
~ Altematieve brandstoffen 

A lternatieven voor brandstof 

Figuur 4.3. Vijf-krachten Model Brandstoffen 

Macht van de leveranciers > hoog 

~ Afnemers 

~ 
zeer prijsbewust .... 

~ makkelijk wisselen 
~ veel alternatieven 
~ niet georganiseerd 

De macht van de oliemaatschappijen is groot, omdat de handelaren gekoppeld zijn aan een 
merk. Het is veelal niet mogelijk om af te stappen van een merk, want de klanten van de 
handelaren zullen niet gecharmeerd zijn van een merkwisseling. De oliemaatschappijen 
kunnen de prijs grotendeels bepalen. Hoewel dit in de praktijk neerkomt op een uniforme 
marktprijs. 

Macht van de afn.emers > medium 
De macht van de afnemers is relatief groot omdat het gemakkelijk is om over te stappen van 
leverancier. Het kost immers slechts een telefoontje en brengt weinig risico's met zich mee. 
Aan het einde van een contractperiode zijn veel bedrijven dan ook aan het rondbellen voor 
offertes. Hiermee proberen ze om diverse handelaren tegen elkaar uit te spelen. De marges 
staan dan ook onder druk. Het risico dat klanten een eigen tankwagen kopen is klein omdat 
deze alleen rendabel is bij een heel hoge bezettingsgraad. 

Substituten > laag 
Nu wordt bijna alleen nog diesel vervoerd, maar in het verleden was het productenpakket 
meer divers, met onder andere huisbrandolie en petroleum. Deze zijn al grotendeels 
vervangen door aardgas. Wat overblijft is voornamelijk diesel bestemd voor het wegtransport. 
Hier zal de markt voorlopig nog niet zonder kunnen, maar over het geheel gezien wordt 
verwacht dat voertuigbrandstoffen op de top van hun product-levens-cylcus (PLC) zitten. 
Hogere brandstofprijzen en milieueisen leiden immers tot zuinige motoren en een vraag naar 
alternatieven. Hierdoor zal het marktvolume alleen maar (licht) dalen. De samenstelling van 
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diesel zal in de komende jaren enigszins w1Jz1gen door de verplichte bijmenging van 
biodiesel. Altematieve brandstoff en, zoals aardgas, staan wel in de belangstelling, maar ook 
nog in de kinderschoenen. Deze kunnen diesel nu nog niet vervangen. 

Concurrenten > hoog 
De concurrenten op de brandstofmarkt zijn deels dochters van grote maatschappijen, en deels 
zelfstandige bedrijven die zich meestal sterk focussen op deze branche. De omzet is stabiel en 
de marges zijn laag. Het is het moeilijk om te differentieren, maar er worden initiatieven 
ontplooid om premium diesels in de markt te zetten. Er is een overcapaciteit in de markt, maar 
een tankwagen is een grote investering. Het valt te verwachten dat de kleinste concurrenten op 
termijn zullen afvallen. 

Binnen het marktgebied waarin Keulen BV van oudsher opereert, Zuid- en Midden-Limburg 
hebben we te maken met een aantal vergelijkbare bedrijven die elk voor een antler merk 
uitkomen. In tabel 4.2 is een overzicht gegeven met een geschat marktaandeel binnen het 
marktgebied. (De inschatting hiervoor is gemaakt door enkele medewerkers op basis van 
eigen ervaring en opgevraagde jaarcijfers.) 

Vestigingsplaats Geschat Opmerkingen 
marktaandeel 

Smeets & Geelen Maastricht 30% 
(Esso, Total, Avia) 
Keulen (Shell) Elsloo 20% 
Kolen (BP) Bergeijk (Regio Eindhoven) 10% 
Gulf (rechtstreeks) Af raffinaderi j 8% 
Schreurs (Texaco) Venlo 7% 
Kleine spelers 30% Veelal B-merken 

Tabel 4.2. Concurrenten brandstof 

Zoals uit de tabel valt af te lezen, is het aantal concurrenten redelijk overzichtelijk. Er zijn 
uiteraard verschillen tussen deze bedrijven op te merken: 

• Smeets & Geelen heeft een eigen bulkdepot in Maastricht. Dit heeft als voordeel dat 
per boot kan worden aangevoerd. Dit bedrijfheeft ook veel tankstations en onbemande 
tankpunten in beheer, onder diverse merknamen (onder andere Esso en Fina). Hiermee 
is het de grootste concurrent. 

• Kolen uit Bergeijk rijdt voor het merk BP in Noord-Brabant en Limburg. Door een 
lage prijs en volhardende verkoop (in de brandstofmarkt telt elke cent) heeft dit bedrijf 
op agressieve manier een deel van de markt veroverd. 

• Gulf is een bedrijf dat geen vestiging heeft in de regio, maar alles rechtstreeks haalt 
vanuit de haven in Rotterdam. Door te bezuinigen op additieven hebben ze weten in de 
breken op de markt. 

• Schreurs rijdt voor Texaco, is gevestigd in Venlo, en komt niet vaak in Zuid Limburg 
• Wat overblijft is een aantal (vier tot zes) eenpersoonsbedrijven die met slechts een 

tankauto rondrijden. Ze hebben een sterke basis in de particuliere thuismarkt en de 
agrarische sector. Het zijn 'cowboys' met een weinig benijdenswaardige positie want 
dit zijn krimpmarkten. 
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Zoals uit deze paragraaf naar voren komt, zijn de klanten erg prijsgevoelig. Een bepaalde 
merktrouw, zoals die vroeger nog bestond, is langzaam afgebrokkeld. Door het grote 
prijsbewustzijn in de transport- en agrarische sector, en de overcapaciteit bij de aanbieders, 
wordt meestal op basis van prijs gestreden. Uiteraard zijn er nog andere mogelijkheden om 
onderscheidend te zijn. Hierbij moet gedacht worden aan zeer klantgerichte services, zoals 
een snelle afhandeling van de orders, ruime betalingstermijnen, of toch simpelweg het 
brandstofmerk. 

De vraag naar brandstof vertoont geen wezenlijke stijging. De grootste dreigingen komen van 
concurrenten die hun marktaandeel willen vergroten ten koste van de marge. Hierbij moet ook 
gedacht worden aan Shell, de leverancier van Keulen BV, die in hetzelfde gebied rechtstreeks 
wil kunnen leveren. Een verdere ketenintegratie van de maatschappijen kan een wezenlijke 
bedreiging vormen. Het ziet er niet naar uit dat er nog meer concurrenten bij zullen komen, 
eerder zullen de kleinsten afvallen. De grootste concurrent heeft een eigen waterpunt ( aanvoer 
per binnenvaartschip), wat een groot strategisch voordeel met zich meebrengt. De stijgende 
brandstofprijs en oprekkende betalingstermijnen hebben tot gevolg dat een steeds groter 
beslag wordt gelegd op het bedrijfskapitaal. 

Wat kan gedaan worden om de concurrentiekrachten te beYnvloeden, en dus kansen te 
creeren? Met behulp van het Porter vijf-krachten- en het Value Systemmodel wordt duidelijk 
dat de grootste bedreigingen komen van de leveranciers en concurrenten. Om een sterke 
marktpositie te behouden moet in deze commodity-markt gezocht worden naar mogelijkheden 
om zich te kunnen profileren, en om kostenefficient te werken. Wellicht zijn er meer 
mogelijkheden om de logistieke kosten in de aanvoer te drukken. 

4.4. Smeeroliemarkt 

Smeerolien en smeervetten worden gebruikt in motoren om ervoor te zorgen dat deze soepel 
blijven werken. Het is een product waaraan hoge eisen worden gesteld. Het is een 
aardoliederivaat net als bijvoorbeeld benzine. Omdat het niet wordt verbrand, maar in de 
motor blijft zitten, zijn de smerende eigenschappen het belangrijkst. 

4.4.1. Value System Smeeroliemarkt 

De samenstelling van smeerolie wordt bepaald door de grote maatschappijen, die smeerolie 
verkrijgen als een van de fracties die vrijkomt uit de naftakraker. De A-merken zijn dan ook 
in grote lijnen hetzelfde als bij brandstoffen. Deze merken hebben ook elk hun eigen 
ontwikkelaf delingen die zich rich ten op nauwkeurig af gestelde motoren van duurdere merken. 
Deze gaan vervolgens verder downstream naar de distributeurs, die deze op hun beurt weer 
verkopen aan de zakelijke eindafnemers. 

De tussenhandelaren zijn verdeeld in twee groepen. Enerzijds zijn er de merkgebonden 
handelaren, waaronder Keulen BV. Deze lopen in grote lijnen parallel aan de brandstoffen 
zoals die in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk genoemd werden. Meestal heeft een 
brandstofhandelaar dus ook een handel in smeerolie van hetzelf de merk als de diesel die hij 
verkoopt. 
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De andere groep bestaat uit de vrije handelaren. Deze kopen basisolien, om deze daarna zelf 
te mengen en af te vullen. Dit soort motorolie wordt vervolgens onder private label verkocht 
aan autospeciaalzaken en discounters. De kwaliteit van de olie kan niet alleen worden 
afgelezen aan de dikteaanduiding (bijvoorbeeld 15W 40) zodat er bij deze groep een grote 
variatie kan zijn in de kwaliteit. 

Marktkarakteristieken 
De afnemers van smeerolieproducten lopen uiteen van bedrijven die verkopen aan 
consumenten tot industriele bedrijven. De verkoop aan consumenten verloopt voornamelijk 
via de geijkte kanalen zoals de garagebedrijven, tankstations en autospeciaalzaken. De 
verkoop aan de bedrijfsklanten, zoals industriele bedrijven, gaat voornamelijk via 
handelsbedrijven. Bij de industrie gaat het ook om grote installaties, en niet alleen om 
voertuigen. Hier is de verpakkingsvorm gevarieerder. Van literverpakkingen tot 209-liter 
vaten en alles wat ertussenin zit. Een beperkt aantal klanten neemt af in bulktransport, wat er 
in de praktijk op neerkomt dat een speciale tankauto komt rijden met smeerolie. 

Marktgroei en maturity 
De marktomvang van smeerolieproducten blijft vrijwel gelijk. Door grotere 
verversingsintervallen en productverbeteringen kunnen voertuigen en machines immers steeds 
langer doen met dezelfde olie, ook al neemt het aantal auto's nog licht toe. Dientengevolge is 
de markt in de volwassenheidsfase met veel gevestigde belangen. Verwacht wordt dat de 
totale marktvraag nagenoeg gelijk zal blijven en niet veel meer zal groeien. De markt is 
stabiel omdat diverse autoproducenten voorkeuren uitspreken voor een bepaald merk en de 
oliemerken op hun beurt weer speciaal op een automerk gerichte smeerolie ontwikkelen. 

4.4.2. Porters vijf-krachtenmodel voor de smeeroliebranche 

Potentiele toetreders > medium 
Het enige dat nodig is voor het mengen van eigen smeerolie, is enige producttechnische 
kennis. Van de diverse basisproducten is op vrij kleine schaal zelf een smeerolie te maken en 
er is weinig kapitaal voor nodig. Vervolgens is deze ook onder private label op de markt te 
brengen. Dit is dan uiteraard geen doordacht product en het is moeilijk om hiermee een 
gedifferentieerd merk op de markt te zetten. De gevestigde partijen zullen proberen deze 
nieuwe toetreders van de markt te weren. 

Onderhandelingsmacht van de leveranciers > medium (te toegespitst op eigen situatie) 
Bijna alle smeerolie die Keulen BV verkoopt komt van Shell. Dit is een zeer sterk merk 
waarmee Keulen in het afzetgebied (Zuid- en midden- Limburg) een groot marktaandeel heeft 
bereikt. Shell heeft geen plannen om zelf actief de smeeroliemarkt te betreden. De 
afhankelijkheid van een leverancier maakt het bijna onmogelijk om deze te veranderen, 
hoewel er enige producenten zijn die interesse tonen in een samenwerkingsverband. 

Onderhandelingsmacht van de afaemers > medium 
Voor afnemers is smeerolie vaak maar een klein deel van de uitgaven. Het is makkelijk om 
van leverancier te veranderen. De industriele standaarden maken het gemakkelijk om 
producten met elkaar te vergelijken. Veel machine- en autofabrikanten hebben echter een 
voorkeur voor een bepaald merk olie, en veel afnemers houden zich daaraan. De afnemers 
zijn onderling niet georganiseerd. Individuele afnemers nemen per stuk maar een beperkte 
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hoeveelheid product af. De kans dat een klant rechtstreeks gaat inkopen bij een 
oliemaatschappij is gering, alleen de allergrootste bedrijven (bijvoorbeeld DSM) lukt dat. 

::; Leveranciers 

~ Concentratie 
~ 

single sourcing Q 
~ Merkgebonden 

::; fragmentatie 

::; Pot. toetreders 
~ 
~ Q Kapitaalextensief 
~ Kleinschalig 
::; Toegang afzetmarkt 

Directe concurrenten 

C, 

~ 
~ 

Groot marktaandeel 
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~ ::; veel altematieven 

niet georganiseerd 

Figuur 4.4. Vijf-krachten Model Smeerolie 

Dreiging van substituten > laag 
Voorlopig zijn er weinig redenen om aan te nemen dat motoren van voertuigen en 
mechanische installaties werken zonder smeerolie. Wel lopen de verversingsintervallen steeds 
verder op. Dit reduceert de vraag naar smeerolie op de langere termijn. 

Directe concurrenten > laag 
Keulen BV is de grootste distributeur van smeerolie in Zuid-Limburg. De afzetvolumes van 
de concurrenten varieren sterk. De afzetmarkt krimpt licht. Voor het handelen in smeerolie 
zijn de vaste kosten vrij laag. Het is makkelijk om zonder veel verlies de markt te verlaten. 
Voor de meeste concurrenten is smeerolie een bijproduct. De kennis over het product en de 
toepassingen is niet altijd heel erg hoog. Er zijn speciale olien voor de voedingsindustrie 
waarmee men zich kan onderscheiden. Een opmerkelijke concurrent is Shell, die de echte 
grote klanten wel rechtstreeks levert, en dus soms met Keulen BV concurreert. 

Samenvattend kunnen we het volgende vaststellen kijkende naar de trends, kansen en 
bedreigingen in de smeeroliemarkt: 

• In totaal zal de afzetmarkt licht krimpen. Dit komt omdat motorolie een steeds langere 
standtijd heeft. 

• Het aantal producenten van smeerolie zal kunnen toenemen. De toetredingsdrempels 
zijn laag genoeg voor nieuwkomers om zelf basisolie in te kopen en die vervolgens te 
mengen volgens specificatie en te verpakken. 

• Naar verwachting zal het aantal tussenhandelaren ongeveer gelijk blijven. 
• Om een speciale (bijvoorbeeld voedselveilige) olie te maken, is juist meer kennis 

nodig. 
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• Veel industriele bedrijven besteden niet-kemactiviteiten, zoals het smeren van 
machines, uit. 

• Shell heeft het concept van regio's overboord gezet, waardoor het afzetgebied kan 
worden vergroot. Tegelijkertijd betekent het dat 'moeder' Shell in Zuid-Limburg zou 
mogen verkopen. 

• Zowel op gebied van inkoop als verkoop lonkt Belgie. 
• Het gevolg zal zijn dat er in de smeerolie branche een tweedeling zal plaatsvinden: 

De kennisintensieve en waardetoevoegende leveranciers 
De bulk (commodity) leveranciers die concurreren op prijs. 

4.5. Agro Producten 

Met agrarische producten worden producten bedoeld die voomamelijk van toepassing zijn in 
de agrarische sector, en dan met name in de landbouw. Van de totale omzet van de 
productgroep Agro binnen Keulen BV komt 80% tot 90% voor rekening van zogenaamde 
gewasbeschermingsmiddelen (GBM) en het resterende deel zijn zaken als diervoeders, 
pootaardappelen en zaaizaden. GBM zijn chemische producten die veelal een specifieke 
werking hebben en in zeer geringe dosering al effectief zijn in het bestrijden van insecten en 
ziektes die kunnen voorkomen in voedselgewassen. GBM worden geproduceerd door grote 
bedrijven als BASF, Syngenta en Bayer. In het verleden produceerde ook Shell een aantal 
GBM maar deze tak is al lang gel eden afgestoten. V anwege de hoge concentraties 
milieugevaarlijke bestanddelen moeten deze producten volgens strikte voorwaarden worden 
opgeslagen in bunkers. 

4.5.1. Value System Agro 

In dit gedeelte kijken we kort naar het value systeem voor de agro markt. 

Functies 
Binnen de markt voor gewasbeschermingsmiddelen, heeft Keulen een aantal functies. Het op 
voorraad houden van producten, het adviseren over het gebruik ervan. Daamaast zorgt het 
voor een betere positie voor de levering van andere producten, bijvoorbeeld rode diesel 
( tractorbrandstof) 

Macht 
De handelsbedrijven bezetten een redelijk onbedreigde plaats in de distributiekolom tussen 
grote leveranciers en individuele akkerbouwbedrijven. 

Waardeopbouw 
De meeste waarde wordt opgebouwd bij de producenten. Echter, ook bij de tussenhandel blijft 
een substantiele waardetoevoeging achter, door middel van kennis en advies. 

Ontwikkelingen 
Elk jaar daalt het aantal agrarische bedrijven, maar door ovemames neemt de gemiddelde 
grootte toe, zodat er per saldo slechts een kleine daling is van het aantal hectares. Door deze 
langzame schaalvergroting neemt de professionaliteit toe en ook de onderhandelingspositie 
van afnemers. 
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Kritische succesfactoren 
• Deskundigheid advisering, want succesvolle toepassing hangt af van veel factoren. 
• Snelheid van reageren op plotselinge vraag. Zeker in deze markt, is een onverwachte 

weersomslag of uitbraak van insecten reden om met spoed verlegen te zitten om een 
bepaald specifiek product. Daarom is een belangrijk wapen de snelheid waarmee 
geleverd kan worden. 

• Voldoende voorraadruimte, want dan geven leveranciers vaak een aanzienlijke korting 
om niet zelf voorraad te hoeven aanhouden. 

4.5.2. Porters vijf-krachtenmodel voor de agrarische tak 

Potentie/e toetreders > laag tot medium 
V oor een potentiele nieuwe toetreder tot de aanvoermarkt van agrarische producten is een 
aantal drempels opgeworpen die moeilijk te overwinnen zijn. Allereerst is het moeilijk om 
tegenwoordig nog een vergunning te bemachtigen voor de opslag van chemische stoffen. Dit 
moet gezien worden in samenhang met de eisen die worden gesteld aan de opslag- en 
werkruimtes. Deze moeten brandveilig en explosiebestendig zijn. Zeker na de vuurwerkramp 
in Enschede in 2000 is dit proces stroef. Toegang tot de aanvoerkanalen is naar verwachting 
niet zo moeilijk want de chemiereuzen zullen best genegen zijn om te leveren. Maar de markt 
bestaat slechts uit een beperkt aantal concurrenten, dus enige vergelding bij nieuwe toetreders 
zal zeker optreden. Nieuwe toetreders zullen een kans van slagen hebben, als ze zich duidelijk 
onderscheiden van de huidige aanbieders van gewasbescherming, door zich bijvoorbeeld te 
richten op een nichemarkt. 
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Figuur 4.5. Vijf-krachten Model Agro 
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Leveranciers > laag 
De kans dat leveranciers het bestaansrecht van handelaren in GBM zullen bedreigen is 
minimaal. De sterke concentratie in de productie (slechts een paar grote namen) leidt wel tot 
een sterke positie van die merken, maar ze hebben geen van allen een allesomvattend pakket. 
Voor eindgebruikers is het makkelijk om van merk te veranderen. 

Afnemers > medium 
De onderhandelingsmacht van kopers is redelijk groot en vormt daarmee een middelgrote 
dreiging. Allereerst zijn agrariers redelijk goed georganiseerd. Samen hebben ze een zekere 
macht om als groep betere inkoopvoorwaarden te bemachtigen. Agrariers hebben bijna geen 
kans om zelf rechtstreeks in te kopen. Zeker omdat deze producten een aanzienlijk deel van 
de totale kosten van een agrarier uitmaken ligt hier een aandachtpunt. 

Substituten > laag 
Het gebruik van GBM (pesticiden) is in de landbouw een noodzaak, waar geen altematieven 
voor bestaan. Hooguit zullen individuele producten van de markt verdwijnen, maar van 
vervanging door altematieven is ook op de langere termijn geen sprake. 

Concurrentie > medium 
De onderlinge concurrentie vormt een middelgrote dreiging, omdat er ruimte bestaat voor 
verschillende bedrijven die ieder hun eigen niche hebben. De concurrenten zijn onderling zeer 
verschillend. Verder is de markt in omvang stabiel tot licht dalend. Er komt immers geen 
landbouwgrond bij en per hectare wordt steeds ongeveer dezelf de hoeveelheid afgezet. De 
vaste kosten bestaan voomamelijk uit transport, financierings- en opslagkosten, die allemaal 
goed schaalbaar zijn aan de omstandigheden. Er is een dreiging om te differentieren, 
bijvoorbeeld door samen te werken met een landbouwmechanisatiebedrijf. 

De conclusie betreffende de agrarische markt naar aanleiding van Porter-5 is dat de grootste 
dreiging bij de afnemers ligt, omdat die hun krachten kunnen bundelen en zonder veel risico 
van tussenhandelaar zouden kunnen wisselen. 

4.6. Service en Onderhoud 

Onder de noemer 'Service en onderhoud' zijn een aantal activiteiten geschaard die te maken 
hebben met installatietechnisch werk. In grote lijnen valt er een tweedeling te maken tussen 
enerzijds het werk aan verwarmingen (inclusief periodiek onderhoud) dat voomamelijk bij 
particulieren plaatsvindt en anderzijds het plaatsen van brandstoftanks en pompen, <lat meer 
voorkomt bij bedrijven. Deze tak van het bedrijf wijkt af van de rest, omdat er diensten 
worden verleend, in plaats van producten worden verkocht. Dit wordt uitgevoerd op 
projectbasis of berekend door middel van een uurtarief. 
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4.6.1. Structuurkenmerken markt 

De markt voor verwarmingen op huisbrandolie is in Nederland grotendeels weggevaagd door 
aardgas. Veel installatiebedrijven zijn dan ook overgestapt op aardgas. 

Keulen BV is nooit uit deze markt gestapt, en is daarom nog een van de weinigen die <lit type 
diensten aanbiedt. In het buitenland zijn echter nog wel veel oliegestookte verwarmingen 
zodat het geen probleem is om aan materiaal te komen. 

Voor het plaatsen, onderhouden en weer verwijderen van brandstoftanks is een certificaat 
nodig van Kiwa N.V. In de loop van de tijd zijn de eisen hoger geworden, en tegelijkertijd is 
de afzetmarkt verkleind. Het saneren van ondergrondse brandstoftanks wordt tegenwoordig 
grotendeels uitbesteed bij gespecialiseerde bedrijven vanwege hoge investeringskosten m 
apparatuur. Kortom, een krimpende markt waar steeds minder bedrijven in te vinden zijn. 

Om in deze productgroep te overleven is een aantal kritische succesfactoren belangrijk: 

• Voldoende en goed opgeleid personeel en de benodigde certificeringen; 
• Materiaal, zoals een tankwagen om brandstoftanks te spoelen. (Kost te veel om terug 

te kunnen verdienen, daarom wordt deze steeds ingehuurd.) 

Ten opzichte van 2005 is de brutomarge is in 2006 gestegen van 139 naar 151 duizend euro. 
Worden de kosten daarvan af gehaald, dan maakt deze business unit echter verlies. 

4.6.2. Porters vijf-krachtenmodel voor service en onderhoud 

Potentiele toetreders >medium 
De kans dat andere bedrijven deze markt betreden is niet enorm groot, maar <lat komt omdat 
de totale omzet afneemt. Wat betreft oliegestookte verwarmingen is het technisch gezien 
vergelijkbaar met aardgas of automotoren. Daarom is er een reele kans dat bedrijven in 
aanverwante bedrijfstakken toch een mogelijkheid zien om deze markt te betreden. 

Leveranciers > laag 
Leveranciers zijn in het algemeen producenten van verwarmingsketels of tanks, die er geen 
belang bij hebben om deze ook zelf te installeren. Daarom wordt hier niet van verwacht dat ze 
de markt zullen betreden. 

Afnemers > laag 
Voor afnemers is het onderhoud aan een verwarming of het plaatsen van een tank geen 
kemactiviteit. 

Substituten > hoog 
In Nederland is het leeuwendeel van de huisbrandolieklanten al overgestapt op aardgas. 
Degenen die op enig moment een opslagtank moeten vemieuwen, kiezen vaak voor een 
overstap. Bij bedrijven, die een eigen ondergrondse tank hebben, wordt deze vaak vervangen 
door een bovengrondse tank. Dit heeft te maken met milieuwetgeving. 
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Directe Concurrenten > medium 
In een krimpende markt wordt de concurrentie heviger. Iedereen wil tenslotte proberen om de 
omzet op peil te houden. Hoewel er niet zoveel bedrijven meer over zijn, zijn de resterende 
bedrijven vaak sterk gericht op alleen deze werkzaarnheden. 

Samenvattend is deze markt niet altijd even interessant meer te noemen. De concurrentie is 
niet al te hevig, maar de markt in zijn geheel neemt af. Voornamelijk de service en sanering 
met betrekking tot huisbrandolie is tot een minimum aan het dalen. Behalve de toegevoegde 
waarde doordat je je eigen klanten service te kunnen verlenen zien wij weinig kansen. 

Leverancitrs 
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Figuur 4.6. Vijf-krachten Model Service en Onderhoud 

4. 7. Overzicht kansen en bedreigingen 

Er zijn diverse macro-economische ontwikkelingen waar rekening mee moet worden 
gehouden. Deze zullen per punt worden toegelicht: 

• Schaalvergroting en professionalisering: deze leiden ertoe dat het betreden van een 
markt een steeds hogere drempel zal zijn voor nieuwe bedrijven. De eisen waaraan 
voldaan moet worden op het gebied van kennis, opslag en de schaalgrootte die nodig 
is, worden steeds hoger; 

• Marktverzadiging: de markten voor diverse producten (brandstoffen, smeermiddelen, 
pesticiden) blijven gelijk of dalen licht. Omdat andere bedrijven ook graag hun positie 
verbeteren, gaat dit vaak ten koste van de handelsmarge. Een aantasting van de 
winstgevendheid dus; 

• Internationalisering. Lang was het zo dat landsgrenzen bepaalden waar het afzetgebied 
ophield. Er zijn echter maatregelen genomen om grensoverschrijdend handelen te 
bevorderen. Dit zal het makkelijker maken om ook in het buitenland zaken te doen, 
maar uiteraard geldt dit ook vice versa; 
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• Shell heeft zich door voortdurende reorganisaties teruggetrokken. Veel oude 
handelaren zijn opgekocht en hun rayons zijn samengevoegd vier grote regio's; 

• De dichtstbijzijnde Shell collega zit nu niet meer in Roermond (40km) of Weert 
(50km), maar in Sint-Oedenrode (100 km).Het gelijktijdig verlaten van het denken in 
rayons heeft zo in principe het speelveld in Nederland vergroot. 

Op basis van de exteme analyse uit dit hoofdstuk en gesprekken met diverse medewerkers 
zijn de volgende kansen en bedreigingen naar boven gekomen. Het is een beperkte selectie die 
sterk inspeelt op verwachte ontwikkelingen. Deze kansen en bedreigingen zullen in een 
volgend hoofdstuk worden gebruikt voor verdere uitwerking door middel van een SWOT
analyse en een confrontatiematrix. 

Kansen Bedre 
Innovaties o 
Ra onuitbre 

Langere aanvoerkanalen 
Tabel 4.3. Kansen en Bedreigingen overzicht 

In de volgende paragraafbekijken we het bedrijf niet vanuit de verschillende business units 
maar bekijken we de positie van deze business units binnen het bedrijf als geheel, en naar hun 
positie in de markt. In feite kijken we met behulp van de BCG Matrix naar de markt zelf. 

4.8. Portfolio van het complete bedrijf 

In de voorgaande paragrafen zijn alle business units aan bod gekomen. Echter, het is niet 
genoeg om het bedrijf te zien als een verzameling losse activiteiten. Een groot deel van de 
kracht komt uit het samen aanbieden van verschillende soorten producten en diensten. In deze 
paragraaf zullen we de acti viteiten uitzetten tegen elkaar. 

In de Boston Consultancy Group Matrix worden de businesses waar men zich bevindt, 
uitgezet tegen de markten van concurrenten. 

We gaan hierbij uit van de volgende gegevens: 

• Brandstoffen: groei: nihil. 
Omzet circa de helft van de concurrent (Smeets Geelen) = Dog 

• Smeermiddelen: groei: nihil. 
Omzet twee keer die van de concurrent: = Cash Cow 

• Agro: groei: nihil. 
Omzet kan gedefinieerd worden als een grensgeval = Cash Cow en Dog 

• Service en Onderhoud: groei: nihil 
Omzet sterk afnemend = Dog 

Dit weergegeven in een visueel plaatje (zie figuur 4.7) laat een verontrustend beeld zien. In 
geen enkele van de aanwezige businesses lijkt groei potentie aanwezig te zijn. 
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Een van de conclusies die getrokken kan worden uit de matrix, is met alle voorgaande 
informatie, het afstoten van de kleinste en verliesdraaiende afdeling, service en onderhoud. 
Hoewel dit nu nog geen grote verliespost is, zal de voortgaande inkrimping van de markt er 
op termijn toe dwingen hier wel maatregelen in te treffen. Verder dienen er nieuwe producten 
en afzetmarkten te worden aangeboord om op de lange termijn te kunnen blijven 
voortbestaan. De brandstoff en afdelingen bevindt zich in markt met de meeste groei potentie, 
en ondanks dat het markt aandeel te wensen overlaat liggen hier mogelijk kansen om het 
marktaandeel uit te breiden en in de richting van een cash cow te bewegen. Wat op termijn 
weer genoeg geld kan genereren om investeringen in anderen PMC's te doen. Maar dit moet 
verder blijken uit de SWOT analyse en confrontatie matrix in hoofdstuk 5. 

------ ----
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Figuur 4.7. Boston Consultancy Group Matrix 

4.9. Conclusie externe analyse 

Uit de exteme analyse komt naar voren dat de oliemarkt te maken heeft met stijgende prijzen, 
die het gevolg zijn van een wereldwijd stijgende vraag naar ruwe olie, terwijl het aanbod 
achter blijft. 

De macht in het waardesysteem van brandstof is grotendeels in handen van de grote oliemaat
schappijen. De distributeurs van diesel opereren dus in een markt waar voomamelijk op prijs 
wordt geconcurreerd. 

Ook voor de andere markten waarin het bedrijf opereert is waar te nemen dat deze een 
soortgelijke ontwikkeling doormaken. De trends zijn in het algemeen dat schaalvergroting en 
marktverzadiging de druk op de prijzen doen toenemen. Om in deze markten te kunnen 
opereren moet een bedrijf aan een aantal randvoorwaarden voldoen, waaronder een hoog 
kennisniveau en voldoende schaalgrootte. 
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5. Afsluiting analyse 

In <lit hoofdstuk gaan we dieper in op de bedrijfsanalyse uit de voorgaande hoofdstukken, en 
gaan we onder andere in paragraaf 5.2 onze bevindingen combineren betreffende de inteme 
analyse en de exteme analyse. We zullen ons hierbij voomamelijk richten op de 
brandstofmarkt. De focus op de productgroep fossiele brandstoffen komt met name omdat <lit 
verreweg de grootste omzet uitmaakt van het bedrijf, zoals naar voren is gekomen in de value 
chain analyse in paragraaf 3 .4. 

5. 1. Strategische kloof 

Een strategische kloof is het verschil tussen de geprognosticeerde omzet en/of het rendement 
bij ongewijzigd beleid en de strategische doelstellingen (van Aken, 1994). Het doel van het 
bedrijf is om een rendement op de omzet te hebben van tenminste 2% voor belasting (zie 
§3.2). Dit wil zeggen <lat maximaal 98% van de omzet gebruikt kan worden voor het betalen 
van inkoop en andere kosten. Bij een omzet van ongeveer 30 miljoen euro (in 2006) komt <lat 
neer op een gewenst rendement van 2% van 30 miljoen is 600.000 euro. Hiervan maakt 
brandstof de grootste post uit, met een omzet van ruim 26 miljoen euro, en derhalve een 
gewenst rendement van tenminste een half miljoen euro. De directe en indirecte kosten die 
kunnen worden toegeschreven aan <lit deel van het bedrijf bedragen 870.000 euro (zie §3.4) . 
Deze twee getallen samen vormen de contributiemarge, die dus 1,3 7 miljoen euro zou moeten 
bedragen om aan de doelstellingen van de directie te voldoen. Uit de financiele cijfers blijkt 
<lat deze doelstelling niet gehaald wordt, want de contributiemarge van de brandstoftak is 
952.000. Wat nog meer zorgen baart, is <lat deze contributiemarge in 2006 is afgenomen ten 
opzichte van het jaar ervoor. 

Strategische 
doelstelling 1050 ~---------------~ 

1000 -+--------~~----~ ~--------< 
950 __ ,--'\ Strategische ---__ J kloof 
900 +------,/,c__:__--------------l 

850 --l-- -,,,,,,C-------------------1 

800 -+-----------------

750 -+-------------------1 

700 -+-----------,-------r------~ 

2003 2004 2005 2006 

~ contributiemarge 

Figuur 5.1 . Strategische kloof (van Aken, 1994) 

Raming bij 
ongewijzigd 
beleid 

Gezien de hevige concurrentie is het niet te voorzien <lat er op korte termijn 'spontaan' een 
beter rendement zal gaan ontstaan. Zoals theoretisch besproken in paragraaf 2.8 wordt er dus 
gedwongen een kostenleiderschap strategie gevolgd, maar de schaalgrootte waarop Keulen 
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BV opereert laat in de bestaande situatie weinig ruimte voor daling van de kosten, terwijl de 
verkoopprijzen danig onder druk staan. Derhalve bestaat er een 'kloof tussen de gerealiseerde 
doelstellingen en de wensen van het management. Indien er geen wijziging plaatsvindt in de 
strategie, bestaat het risico dat deze kloof steeds groter wordt. In de volgende paragraaf zullen 
we de gegevens van de inteme en exteme analyse benutten om te achterhalen op welke 
manier deze kloof gedicht zou kunnen worden. 

5.2. SWOT en Confrontatiematrix 

In paragraaf 3.6 hebben we de sterktes en zwaktes uiteen gezet en in paragraaf 4.7 de kansen 
en bedreigingen Deze zijn in samenspraak met het bedrijf vastgesteld. Deze zullen hieronder 
nogmaals kort worden besproken, waama we ze tegen elkaar uit zetten in een 
confrontatiematrix (Frambach en Nijssen, 1999). 

De kansen en bedreigingen komen voort uit een beschouwing van de exteme omgeving 
(§4.7). Voor de brandstofmarkt wordt een aantal ontwikkelingen gesignaleerd waar de 
bedrijfstak mee geconfronteerd gaat worden. Vanuit bedrijfsperspectief biedt dit zowel 
kansen, als men in staat is om er gebruik van te maken, als bedreigingen. Zo is Keulen BV er 
van overtuigd dat het huidige afzetgebied aan de kleine kant is. Het verlaten van het 
rayondenken door Shell biedt mogelijkheden om klanten te veroveren in gebieden die 
voorheen verboden gebied waren. Maar verder rijden betekent ook meer logistieke kosten, 
waardoor er ook een natuurlijke grens zit aan het afzetgebied. De stijgende grondstofprijzen 
en stagnerende marktomvang kunnen wellicht ondervangen worden door ook in biologische 
brandstoffen te gaan handelen. 

Betreffende de sterktes en zwaktes van het bedrijf hebben we het volgende vastgesteld in de 
inteme analyse van hoofdstuk 3. Het bedrijf heeft een goed imago in de regio. De nieuwe 
locatie in Elsloo is prima en gericht op de huidige omvang. Toch is de schaalgrootte 
onvoldoende voor de langere termijn, als naar verwachting een consolidatieslag gaat 
plaatsvinden en de kleintjes worden weggeconcurreerd. De synergie tussen de verschillende 
bedrijfsonderdelen is matig. Tenslotte is de financiele positie van het bedrijf goed, waardoor 
er eventueel ruimte is voor nieuwe initiatieven. 

Als we deze tegen elkaar uitzetten in een matrix zien we het volgende: 

Confrontatiematrix Kansen 

biologische vrijgave 
Sterktes Brandstof rayons 

Imago + ++ 
Locatie 0 ++ 
Financien + + 

Zwaktes 

Depot 
Belgie 

+ 
++ 
+ 

Bedreigingen 

krimpende Klein 
afzetmarkt afzetgebied 

0 0 
0 + 
0 0 

kosten 
logistiek 

0 
0 
+ 

+/

+3 
+5 
+3 

profile ring 0 0 0 - 0 0 -1 
synergie - - 0 - 0 - -4 
schaalgrootte 0 - 0 -- -- - -6 

aantal + 2 5 4 0 1 1 
aantal - -1 -2 0 -4 -2 -1 

Tabel 5.1. Confrontatiematrix brandstofmarkt (naar Frambach en Nijssen, 1999) 
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6. Ontwikkeling van een strategisch plan 

In dit hoofdstuk zal op een gestructureerde manier een nieuwe strategie warden ontworpen. 
Hiervoor wordt een topdown benadering gekozen waarin we in de eerste paragraaf een 
nieuwe missie en concrete doelstellingen formuleren. Deze doelstellingen kunnen op 
verschillende manieren warden bereikt. Op basis van deze doelstellingen zullen een aantal 
oplossingsrichtingen warden gegeven. Een ervan wordt gezien als meest kansrijk, en deze 
optie zal verder warden uitgewerkt. 

6.1. Herdefiniering missie en doelstellingen 

Een cruciale stap in het opzetten van een strategisch plan is bet vaststellen van de doelstel
lingen. Dan wordt immers duidelijk welke ricbting men op wil met het bedrijf. Gegeven de 
redelijk stabiele markten waarin men zicb begeeft en de beperkte samenhang tussen de ver
schillende bedrijfsonderdelen, zijn de doelstellingen op bedrijfsniveau algemeen van aard. Ze 
sturen de tactiscbe doelstellingen aan van de individuele productgroepen. Op tactiscb niveau 
warden de doelstellingen gedetailleerder en ze monden uit in operationele doelstellingen. 

Het beeft weinig nut om een bedrijfsdoel op te nemen dat niet meer dan logiscb en 
noodzakelijk is. Het voldoen aan de minimale eisen van goed ondememerscbap is geen 
strategie maar een vereiste. Daarom warden normale rendementseisen, bet voldoen aan CAO
afspraken en bet bandhaven van de huidige marktpositie niet in de nieuwe doelstellingen 
opgenomen. Wat overblijft is bet resultaat van keuzes die samen een richting aangeven waarin 
bet bedrijf zich kan ontwikkelen. 

Als groothandel en dienstverlener is Keulen BV actief is op onder andere de brandstoffen- en 
bestrijdingsmiddelenmarkt in Limburg. De ambitie is om op verscbillende manieren door te 
groeien in de huidige afzetmarkten. Enerzijds wil men dat doen door bet afzetgebied te 
vergroten, en is men op zoek naar mogelijkheden om meer afzetkanalen te creeren, en 
anderzijds moet men op zoek gaan naar mogelijkheden om de marges te vergroten, door 
bijvoorbeeld voordeel te balen aan de inkoopkant. Dit onder andere om een kostenleiderschap 
strategie te kunnen nastreven die voomamelijk beerst in de brandstoffentak. 

Om in staat te zijn verscbeidene strategiscbe opties te genereren zullen we eerst terug gaan 
naar de basis, zijnde de missie statement en de doelstellingen die uiteindelijk ten grondslag 
liggen aan de strategie. In het volgende gedeelte berdefinieren we eerst de missie statement en 
daama kijken we met een kritiscbe blik naar de bestaande doelstellingen zoals genoemd in 
boofdstuk 3. 

6.1.1. Herdefiniering mission statement 

De oude mission statement van Keulen BV beschrijft slecbts de buidige status, zonder een 
duidelijke richting aan te duiden. En dat terwijl het doel van een mission statement juist is om 
bet overkoepelende doel van de organisatie te omschrijven. Een missie is meestal een 
uitdrukking van de bestaansreden, die de ricbting aangeeft waarin men zich wilt ontwikkelen. 
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Om de missie van het bedrijf up-to-date te brengen en te verbeteren wordt de volgende 
mission statement voorgesteld: 

NIEUWE MISSIE KEULEN BV 

Wij streven emaar om producten te leveren met de beste prijs-kwaliteitverhouding 

Wij streven emaar om in elke PMC marktleider te zijn/ 
een substantieel marktaandeel te hebben 

Wij streven emaar het afzetgebied uit te breiden over de gehele Benelux 

Tabel 6.1. Voorstel nieuwe mission statement Keulen BV 

Deze mission statement geeft een doel aan, een richting, een ambitie die het bedrijf kan 
nastreven. Hieronder zullen we de punten zoals genoemd stuk voor stuk toelichten, waarom 
deze als streven gezien moeten worden: 

• V oor de contimnteit is het van belang een trouwe klantenkring te hebben en te 
behouden. Dit kan door kwalitatief goede producten te verkopen tegen concurrerende 
prijzen. Het is niet altijd nodig de goedkoopste te zijn, aangezien de A-merken een 
lagere 'total cost of ownership' (TCO) zullen laten zien. 

• Om voldoende omvang te hebben is het van belang om een van de grotere spelers in 
een markt te worden. De relatief lage marges drukken meer op kleinere spelers dan op 
de grotere. Dit komt omdat bij grotere afzethoeveelheden de inkooppositie beter is en 
de overhead minder zwaar drukt op de totale kosten. Het streven is dan ook om in elke 
markt een van de grootste drie spelers te worden. 

• Het afzetgebied dient uitgebreid te worden om de bovenstaande doelen te helpen 
verwezenlijken. In eerste instantie zal alleen actief worden gehandeld in de 
Nederlands-Belgische grensstreek, maar het is de intentie <lit gebied op termijn uit te 
breiden. 

De nieuwe missie statement alleen is nog te algemeen en te weinig specifiek om als goede 
leidraad te kunnen dienen voor de dagelijkse beslissingen die in het bedrijf worden genomen, 
daarom gaan we in de volgende paragraaf verder in op de consequentie voor de specifieke 
doelstellingen. 

6.1.2. Herdefiniering doelstellingen 

In deze paragraaf richten we ons op de formulering van specifieke doelstellingen die beter om 
te zetten zijn in beleid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen doelstellingen op 
bedrijfsniveau, en operationele doelstellingen op het niveau van de 'strategic business units' 
(SBUs), deze toegespitst op het onderdeel brandstoffen, omdat uit de value chain analyse in 
paragraaf 3.4 duidelijk naar voren is gekomen <lat deze unit het overgrote deel van het bedrijf 
definieert. 
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Strategische doelstellingen op bedrijfsniveau 

Op bedrijfsniveau is het van belang om overzicht te houden over de diverse 
bedrijfsonderdelen die met elkaar samenwerken. De verschillende business units moeten 
elkaar niet in de weg zitten maar juist op elkaar aansluiten. Het is de taak van het management 
om ervoor te zorgen dat een portfolio van activiteiten ontstaat die elkaar aanvult. In de BCG 
matrix is naar voren gekomen dat als men in staat is de brandstoffentak uit te breiden en een 
groter markt aandeel te veroveren, deze als cash cow mogelijkheden biedt om geld te 
genereren voor verdere investeringen, eventueel in de agro of smeerolien tak. Verder moet 
men streven naar omzetgroei in markten met meer marge. Dit kan door omzetgroei bij klanten 
te stimuleren die meerdere producten zouden kunnen afnemen maar <lit nog niet doen. 

Keulen BV moet ook in alle opzichten een consistente visie hebben over de manier van 
werken. Het is moeilijk om een 'lage kosten'-strategie te combineren met een 'hoge service'
strategie. Juist de combinatie van die twee strategieen in een bedrijf leidt vaak tot suboptimale 
oplossingen, en loopt men bet risico om in een "stuck-in-the-middle" positie terecht te komen, 
zie paragraaf 2.8. 

Operationele doelstellingen voor Brandstoffen 

Voor de brandstoffentak gelden de volgende operationele doelstellingen. Allereerst streeft 
Keulen BV emaar om in elk opzicht een kostenleider te worden. Dit betekent dat er op alle 
mogelijke manieren de operationele en logistieke kosten binnen de perken worden gehouden. 
Dit zou kunnen worden bewerkstelligd door hoge benutting van het wagenpark en zo weinig 
mogelijk extra handelingen te verrichten. Of door op ongebruikelijke uren te laden, mensen 
flexibel in te zetten en het eigen tankstation te gebruiken om overtollige voorraad te lossen. 

Het streven naar een verlaging van de operationele kosten door sterk te letten op logistiek, 
inkoop en debiteurenbeleid zou bier ook aan kunnen bijdragen. 

Expansie van het afzetgebied is ook een duidelijke overweging, door bijvoorbeeld uit te 
breiden richting aangrenzende landsdelen in de Benelux. Zeker nu Shell de rayon verplichting 
heeft opgeheven is afzetmarkt vergroting door de vroegere rayon grenzen te overschrijden een 
valide doelstelling. 

6.2. Strategische oplossingsrichtingen 

Het bedrijf kan zich in meerdere richtingen ontwikkelen. De verschillende opties worden in 
deze paragraaf beschreven. Gezamenlijk bestrijken ze het speelveld waarin het bedrijf kan 
opereren. Waarschijnlijk zal geen enkele opties puur worden uitgevoerd, maar elke 
combinatie geeft op zich een nieuwe richting weer. 

We beginnen met een korte samenvatting van de ontwikkelingen in de brandstofdistributie. 
Deze exteme ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de keuzes voor de te behandelen 
scenario's. 

Allereerst is er op wereldwijde schaal krapte op markt voor fossiele brandstoffen, welke een 
prijsstijging tot gevolg heeft. De verwachting is <lat deze capaciteit van bet aanbod zal 
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achterblijven bij de vraag. Ten tweede maant Europa haar lidstaten aan concurrentie uit te 
lokken en biologische brandstof verplicht te stellen. Nederland stribbelt mee, door 
biobrandstof niet te verbieden, zolang er maar accijns betaald wordt. Ten derde kenmerkt de 
brandstofmarkt zich door kleine marges en grote volumes, wat slachtoff ers eist bij de kleinere 
zelfstandigen. Keulen BV wil natuurlijk niet in deze groep belanden. Ten vierde worden 
brandstoffen gezien als een commodity, een product zonder verdere toegevoegde waarde. Dit 
zorgt alleen nog maar voor meer prijsdruk. Als laatste bestaat er een potentieel stijgend 
bewustzijn bij klanten en consumenten <lat fossiele brandstoffen duur zijn, en <lat altematieven 
aantrekkelijker worden. 

Deze exteme factoren meegenomen in de mogelijke oplossingen op de vragen gesteld in 
hoofdstuk I, doen we een voorstel betreffende vier oplossingsmogelijkheden, of strategische 
opties, hieronder weergegeven in tabel 6.3. 

Verkoopgericht 
Inkoopgericht 

C onventmnee 
Kwint I Smeerolie 
Depot 

Tabel 6.2. De vier voorgestelde strategische opties 

B' I . h 10 og1sc 

Biobrandstoffen 

Er zijn grofweg vier verschillende oplossingsrichtingen die volgens ons tot de gerede 
mogelijkheden behoren als toekomstige strategie voor het bedrijf. Dit zijn (1) Kwint (2) 
biobrandstof (3) smeerolie en (4) brandstofdepot. Twee van de benoemde opties, Kwint en 
smeerolie, zijn verkoopgericht binnen de conventionele bestaande markten, gericht op 
uitbreiding van de bestaande afzetmarkten. De andere twee opties zijn gericht op het 
strategische voordeel te behalen aan de inkoopkant, en hiermee de beperkte marges te 
vergroten. De depotoptie is gericht op de reguliere fossiele brandstoffen, en de stap maken om 
ook biobrandstoffen te vervaardigen en verkopen slaat een brug tussen de PMC's 
brandstoffen en agro. 

Deze vier totaal verschillende opties zijn naar voren gekomen tijdens een gezamenlijke 
brainstormsessie. Hieronder zullen deze opties verder worden toegelicht. 

6.2.1. Distributiekanaal Kwint 

Keulen BV heeft sinds enkele jaren, in samenwerking met Keulen Kerensheide, een lokale 
franchiseformule opgezet voor tankstations. Regelmatig doet de gelegenheid zich voor, <lat 
tankstations op de markt komen. Kleine tankstations in woonkemen zijn vaak niet interessant 
voor de grote maatschappijen. Tot nu toe heeft men zo twee tankstations omgekleurd. Naast 
de aankleding van de shop, wordt ook aandacht gegeven aan de inrichting en prijsstelling. 
Verwacht wordt, <lat op termijn meer afzetpunten kunnen worden gecreeerd. 

Deze strategische optie omhelst het ovememen van bestaande lokale tankstations. V aak zijn 
<lit tankstations die door de grote oliemaatschappijen worden afgestoten omdat ze te weinig 
omzet maken. Veelal zijn <lit stations die zijn gelegen naast autodealers of op uitvalswegen 
naar industrieterreinen. Voor een lokale distributeur liggen de distributiekosten echter lager en 
men is in staat om de uitbater te ondersteunen met de shopinrichting en marktpositionering. 
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De optie 'Kwint' gaat over het uitbreiden van de al bestaande keten tankstations onder deze 
naam. Op dit moment zijn er namelijk twee tankstations die onder een franchise onder deze 
naam opereren. Het merk is eigendom van Keulen Kerensheide BV dat ook de tankstations 
heeft heringericht. Een onderdeel van de deal is dat Keulen BV de brandstof levert. Dat er tot 
nu toe, in drie jaar tijd, slechts twee tankstations zijn geworven, heeft te maken met de stugge 
markt. Veelal werken tankstations met langjarige contracten, waama oliemaatschappijen 
veelal een biedingsronde ingaan. Een lokale brandstofhandelaar kan alleen gunstig de kleinere 
en minder goed lopende tankstations als klant verwerven. Door de lage marge waarmee men 
genoegen moet nemen om een goedlopend tankstation te verwerven is dit een minder goede 
manier om op korte termijn de rendementen te verbeteren. 

Binnen Nederland zijn, door toedoen van schaalvergroting en antikartelwetgeving al diverse 
kleinere ketens ontstaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld witte en onbemande pompen. Ook 
voor Keulen BV kan deze vorm van uitbreiding binnen het 'value system' door middel van 
verticale integratie interessant zijn. 

6.2.2. Biobrandstoffen 

De toekomst van brandstof lijkt te zijn gelegen in biobrandstoffen. Omdat het is gemaakt van 
plantaardig materiaal heeft het diverse voordelen, zoals het feit dat het C02-neutraal is en 
daarmee goed voor het milieu. De laatste jaren zijn er al heel wat studies verricht en er is ook 
voortgang te merken in de ontwikkeling van de productie van biobrandstoffen. Binnen 
Euro pees verband is al af gesproken om een groeiend deel bij de huidige brandstoff en te 
mengen. 

Tao~~ I 
Transport-

sector 

Jatropha (?) 

koolzaad 

gbm 
Akkerbouw 

Veeteelt 

Figuur 6.1. Visuele weergave biobrandstoffenmarkt 

Samenwerkingsverbanden van boeren produceren koolzaadolie. Deze kan puur in een daartoe 
uitgeruste auto worden verwerkt. Verwacht wordt dat er in Europa op termijn veel aanbod zal 
zijn van deze brandstoffen. Keulen BV kan een bemiddelende rol spelen, door een afzetmarkt 
te creeren terwijl tegelijkertijd de leveranciers ook klant worden. Verder kan een actieve 
positie op de biobrandstofrnarkt ervoor zorgen dat er meer synergie ontstaat tussen de 
verschillende takken binnen het bedrijf, en dus van een bestaande zwakte een sterkte maken. 
Er ontstaat een brug tussen de brandstoftak en de landbouwtak. Door de unieke samenstelling 
van het bedrijf, kan men op twee vlakken tegelijk opereren. Deze vorm van horizontale 
integratie lijkt interessant om op termijn verder te ontwikkelen, omdat Keulen BV gebruik 
kan maken van bestaande kennis en een bestaand netwerk, en dit verder kan ontwikkelen als 
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kemcompetentie. Gericht op goed portfolio management binnen bet bedrijf als geheel, kan <lit 
een zeer aantrekkelijke mogelijkheid in de toekomst blijken. 

6.2.3. Smeerolie 

Smeerolie is een van de meer winstgevende takken van Keulen BV. Het afzetgebied is 
enigszins beperkt maar Keulen BV heeft in dat gebied al een goede positie verworven. Het is 
dus belangrijk om klanten te werven in een groter gebied. Daarvoor kan in de eerste plaats 
gekeken worden naar de aangrenzende regio's in Nederland en Belgie. Op termijn kan ook de 
sprong worden gewaagd naar meer activiteiten met toegevoegde waarde, zoals bet smeren van 
installaties op locatie. 

6.2.4. Depot Belgie 

Keulen BV heeft initiele contacten gelegd met een Belgische zusterorganisatie, een lokale 
Shell handelaar, die een eigen depot heeft aan het water, om te kijken of de aanvoer van 
brandstof zou kunnen geschieden via een samenwerkingsverband met dat bedrijf. De 
logistieke en inkoopkosten kunnen zo anders worden georganiseerd. Met name bij de inkoop 
van brandstof via de binnenvaart en opslag in een gedeeld depot kunnen kosten worden 
bespaard. Daamaast kan gebruik gemaakt worden van belastingfaciliteiten, waardoor bet 
afdragen van accijns niet meer hoeft te gebeuren bij de inkoop zelf, maar pas achteraf. Dit 
scheelt aanzienlijk in de hoeveelheid geld die normaal nodig is in de voorfinanciering. 

6.3. Selectie meest kansrijke optie 

Hoewel alle vier de ontwikkelingsrichtingen op termijn zullen kunnen bijdragen zijn ze niet 
allemaal even urgent. Het wordt niet uitgesloten dat meerdere opties op termijn worden 
opgepakt, maar om te beginnen zal er een als eerste worden behandeld. De vraag is alleen nog 
welke dat zal zijn. De eerste drie opties zijn opties die klein kunnen beginnen en op dit 
moment niet met een grote actie kunnen worden uitgerold. De vierde optie, participeren in een 
brandstofdepot, kan echter op korte termijn realiteit worden. De banden met de eigenaren van 
bet depot zijn bet afgelopen jaar al aangehaald, en voor beide beoogde partners zijn er veel 
voordelen aan de deal. Dit lijkt dan ook de meest interessante strategische optie voor Keulen 
BV. 

Door te participeren in bet bedrijf van de Shell handelaar in Geel (Belgie) kunnen 
verschillende doelstellingen tegelijk worden gehaald. De productprijs is een fractie lager dan 
die via bet depot in Roermond. Verder zijn de logistieke kosten lager. Tenslotte kan gebruik 
worden gemaakt van een belastingvoorziening waardoor accijnzen pas later betaald hoeven te 
worden. In overleg met Keulen BV is daarom besloten de meeste aandacht aan te besteden 
aan de uitwerking van deze optie. 
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6.4. Gedetailleerde uitwerking brandstofdepot 

Keulen BV heeft de mogelijkheid om deel te nemen in een reeds bestaand brandstofdepot op 
Belgische bodem. Dit depot is gelegen aan het kanaal in Geel, op circa 65 kilometer van de 
locatie in Elsloo. Op <lit moment wordt het depot alleen gebruikt door een collega. Dit depot 
heeft een aantal grote opslagtanks waarin brandstoffen opgeslagen kunnen worden, om 
vervolgens via tankauto's geleverd te worden aan klanten. De opslagcapaciteit is circa drie 
miljoen liter per opslagtank. 

Carens, de uitbater, heeft echter een relatief klein afzetvolume, waardoor de vaste kosten 
zwaar drukken op de begroting. Daarom is contact gezocht met Keulen BV, om de 
mogelijkheden te onderzoeken van een deelname. Carens kan zo haar vaste kosten verdelen 
over meer liters, wat voor hen uiteraard gunstig is. Daarbij ontstaat voor Keulen BV het 
bijkomende voordeel <lat men aanwezig is op de Belgische markt. 

Er zijn echter nog veel dingen onzeker zodat het zeker de moeite loont om alle aspecten te 
onderzoeken voordat een beslissing wordt genomen. 

---

Depot 
Roer
mond 

-, 

I 
I 

Figuur 6.2. Visuele weergave depot structuur Keulen bv (incl. Value System) 

6.4.1. Specificaties van de opbrengsten en kosten 

Op het depot zou een van de opslagtanks gebruikt kunnen gaan worden door Keulen BV. 
Deze heeft een opslagcapaciteit van drie miljoen liter. Bij het huidige afzetvolume komt <lit 
overeen met circa een maand voorraad. Deze kan dus een keer in de maand worden 
bevoorraad. De prijs van een bulklevering per schip is aanmerkelijk lager dan de afhaalprijs 
bij het depot in Roermond, waar steeds hoeveelheden van 20 tot 40 m3 wordt afgehaald. Daar 
staat tegenover <lat de brandstof (exclusief accijns en BTW) moet worden voorgefinancierd. 

Fran~ois Keulen 57 



Strategische planning in het MKB Ontwikkeling van een strategisch plan 

6.4.2. De logistieke voordelen 

De logistieke voordelen kunnen uiteen worden gezet in een aantal feiten. Allereerst de tijd die 
nodig is om het depot te bereiken over de weg is korter dan de tijd die nodig is om naar het 
huidige afhaalpunt in Roermond te rijden. Hoewel de weg naar Roermond minder kilometers 
is, is het een stuk binnendoor en op dit stuk weg zijn vaak files te vinden. 

Verder zijn er op het depot in Roermond meerdere partijen die laden op een beperkt aantal 
laadpunten. Regelmatig zijn alle laadpunten bezet, en moet de chauffeur wachten tot een 
laadpunt vrijkomt. De tijd die hiermee verloren gaat is aanzienlijk. Geschat wordt dat alleen al 
door dit feit wekelijks vele uren verloren gaan met nutteloos wachten. Het depot in Geel heeft 
echter veel minder last van opstoppingen omdat er straks maar twee bedrijven gebruik maken 
van de laadstations. Indien er een kans is dat er alsnog kans bestaat op wachttijdverlies, kan 
gemakkelijk contact worden opgenomen met de depothouder, om te waarschuwen voor 
potentieel oponthoud. 

De vultijd is voor beide opties ongeveer gelijk. De wagens kunnen gevuld worden met 1200 
liter per minuut. 

Met een lokaal waterpunt realiseert Keulen BV een enorme verbetering in hun distributie 
mogelijkheden. De centrale ligging van Keulen BV kan waarschijnlijk zelfs als 
kemcompetentie worden gezien, omdat dit een duurzaam concurrentie voordeel zal blijken. 
Het strategisch voordeel wat hun grootste concurrent Smeets-Geelen heeft wordt met deze 
optie aardig benaderd, en zal ook qua inkoopvoordelen interessant blijken. 

6.4.3. lnkoopvoordelen 

Uiteraard is de prijs die kan worden onderhandeld voor bulkinkoop op een depot lager dan de 
afhaalprijs bij een depot. Daar staat tegenover dat ook naar rato zal moeten worden 
bijgedragen aan de kosten die het exploiteren van een dergelijk depot met zich meebrengt. 
Uiteindelijk zal het mogelijk moeten zijn enkele centen per liter inkoopvoordeel te behalen. 
Dat lijkt weinig, maar op een ornzet van enkele miljoenen liters per maand is dat toch de 
moeite waard. Door gemeenschappelijk in te kopen (Keulen en Carens) ontstaat een grotere 
inkoopcombinatie die sarnen circa 50 miljoen liter per jaar kan inkopen. Dat is een 
aanzienlijke hoeveelheid, waarbij een goede prijs valt te behalen. De transportkosten via 
bulkbinnenvaart vallen mee, omdat de afstand van Antwerpen tot Geel korter is dan van 
Rotterdam naar Roermond. T och zal het naar verwachting ook met deze inkoopvoordelen niet 
mogelijk zijn om aan de doelstelling van 2% winst voor belasting te voldoen, al kan men wel 
een stuk in de goede richting komen. Het zal in ieder geval bijdragen aan de mogelijkheid om 
een betere kostenleider strategie te kunnen nastreven. 

Naast de financiele aspecten die in het bovenstaande punt zijn uitgewerkt, zijn er nog veel 
meer aspecten die kunnen bijdragen aan het maken van een keuze. Hieronder wordt een korte 
opsomming gegeven van strategische voordelen en risico' s. 
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6.4.4. Strategische voordelen 

Door te participeren in een activiteit die 'upstream' plaatsvindt, ontstaat een aantal 
strategische voordelen. Men heeft meer controle over de aanvoerketen. Van kemcompetenties 
die eerst redelijk zwak ontwikkeld waren wordt nu juist een sterkte gemaakt. Zo worden 
onder andere de efficiency en de schaalgrootte verbeterd. Ook wordt de samenhang met de 
'downstream' tankstations duidelijker. 

6.4.5. (Mogelijke) Risico's 

Hoewel de berekening en de vooruitzichten voor de samenwerking er gunstig uitzien, is de 
vergaande samenwerking tussen Keulen en Carens niet geheel zonder risico' s. Aan de 
volgende risico's zal gedacht moeten worden als besloten wordt door te gaan met de 
samenwerking. 

Benodigde investeringen 
Het zal nodig zijn om een aandeel te verwerven in het Belgische depot van Carens. Dit zal 
uiteraard moeten gebeuren door een financiering te regelen. Hierdoor ontstaat een wederzijdse 
afhankelijkheid. In het verleden heeft altijd het duidelijke nastreven van Keulen BV van 
financiele onafhankelijkheid centraal gestaan. Deze optie heeft invloed op deze 
onafhankelijkheid. We spreken hier echter wel om een gedeeld risico binnen deze eventuele 
partnership, wat het partiele verlies van onafhankelijk in onze ogen weer deels recht trekt. 

Toenemende liquiditeitsdruk en beslag op vermogen 
Omdat er een investering gedaan moet worden, zal er een beslag worden gelegd op het 
vermogen. Op korte termijn zal dus de schuld bij de bank groter worden. Deze investering zal 
pas op middellange termijn kunnen worden terugverdiend. 

Moge/ijk toch niet meewerken van Shell 
Shell zegt nu alle medewerking toe, maar <lit kan omslaan. Zeker omdat de nieuwe structuur 
zich uitstrekt over twee landen is het mogelijk <lat een landenorganisatie op een willekeurig 
moment alsnog zijn steun intrekt. 

Toenemende afeankelijkheid van Shell a/s strategisch partner 
Door het samenwerkingsverband tussen Keulen en Carens zal men nog afhankelijker worden 
van Shell als leverancier. Binnen het value systeem is leverancier Shell een machtige speler, 
echter met de eventuele inkoopcombinatie hebben ze gezamenlijk wat meer kracht. Feit blijft 
nochtans <lat voor een bedrijf als Shell ze kleine spelers blijven. 

Risico van onvoldoende productbeschikbaarheid (tank /eeg) 
Om zo effectief mogelijk gebruik te maken van de binnenvaartleveringen zal men geneigd 
zijn om zo laat mogelijk bij te vullen. In het ideale geval zal immers pas geleverd worden op 
de <lag <lat de tank leeg dreigt te raken. Omdat er enige dagen zitten tussen bestelling en 
levering kan <lat in het uiterste geval leiden tot een lege bulktank. Dan zal men 
noodgedwongen moeten terugvallen op de oude leverancier in Roermond. De contracten met 
Roermond zullen niet worden opgezegd, omdat hier nog steeds wat producten met minder 
grote volumes zullen worden gehaald. 
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Hogere operationele kosten 
Het inkopen van brandstof en het beheren en onderhouden van het depot zullen de 
operationele kosten laten stijgen. In plaats van alleen inkopen en verkopen op dagbasis zal 
ook het werk eromheen stijgen. Daarbij moet ook gedacht worden aan het administratieve 
werk zoals accijnzen, productregistratie etc. 

Marktontwikkelingen 
Als brandstof ineens veel goedkoper wordt, loopt men de kans verlies te lijden omdat dan de 
brandstof moet worden verkocht onder de kostprijs. Als brandstof ineens veel duurder wordt, 
kan op korte termijn enige winst worden geboekt, maar dan loopt men het risico <lat klanten 
de betalingstermijn oprekken. Dit is deels op te lossen met termijncontracten. 

6.5. Conclusie 

Alle voordelen en risico' s in overweging nemende, is het een aantrekkelijke optie om deel te 
nemen in het Belgische depot. Deze vorm van verticale integratie in het waardesysteem (value 
system) kan bijdragen aan het beter kunnen nastreven van een kostenleiderschap strategie, en 
eventuele flexibiliteit creeren in het beperken van laadtijden en reistijden. Op de korte termijn 
zijn er nog wat onzekerheden, maar op de lange termijn kan het zeer voordelig zijn. De 
voordelen liggen ook in het uitbreiden van de schaalgrootte, en <lit dus van een zwakte zelfs 
omzetten naar een sterkte, en de mogelijkheid andere producten te verkopen in de Belgische 
markt. Voomamelijk de uitbreiding van de smeerolietak kan hierdoor wel eens een boost 
krijgen, en als strategische optie de ruimte te krijgen. 

In het volgende hoofdstuk zullen we verdere aanbevelingen doen betreffende de uitwerking, 
communicatie en implementatie van het strategische plan. In wat meer detail ingaan op de 
management implicaties, en kort ingaan op mogelijke vervolgstappen voor Keulen BV. 
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7. Aanbevelingen en implicaties 

In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan om de geselecteerde strategie succesvol te 
implementeren. Paragraaf 7.1 beschrijft de aanbevelingen, paragraaf 7.2 de management
implicaties, en in paragraaf 7 .3 kijken we naar de mogelijke vervolgstappen die op de langere 
termijn genomen moeten worden. 

7.1. Aanbevelingen 

Een goed beeld van de huidige situatie, kennis van de kemcompetenties, en een verwachting 
van de ontwikkelingen binnen de markten waarin men opereert is van groot belang. Een 
bepaling van de strategische richting creeert duidelijkheid en samenhang betreffende de te 
nemen beslissingen. Maar het belangrijkste van een strategisch plan is de implementatie. 

In deze paragraaf doen we daarom een aantal aanbevelingen betreffende aspecten waar 
rekening mee moet worden gebouden, wil men optimaal gebruik kunnen maken van de 
gegenereerde strategische opties. 

Formulering en implementatie dienen samen te gaan. 
De strategie verandert van richting door voortschrijdend inzicht en veranderende opvattingen. 
Daarom is het bebben van een gezamenlijke strategie, waar de bedrijfsvoering zich achter 
heeft geschaard, van belang voor de richting waarin een bedrijf zich ontwikkelt. Zonder een 
uitgesproken strategische richting bestaat het gevaar dat het bedrijf een zwalkend beleid gaat 
voeren. Nieuwe kansen en gevaren kunnen altijd worden getoetst aan de vigerende strategie. 
Aanpassingen zijn dus altijd mogelijk, mits de grote lijn niet uit het zicht wordt verloren. 

Strategie moet duidelijk worden gemaakt aan medewerkers 
Een strategie moet niet alleen worden ondersteund en uitgevoerd door de directie, maar door 
alle medewerkers in het bedrijf. De medewerkers zijn degene die in de markt staan, en zijn 
hierdoor ook vaak het beste op de hoogte van de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen die 
zich voordoen. Als er binnen bet gehele bedrijf bekend is in grote lijnen wat de doelstellingen 
zijn en de strategische beslissingen die hieruit volgen ontstaat er een algehele samenhang en 
betrokkenheid. De communicatie die hier bottom-up uit volgt, kan erg waardevol blijken voor 
het eventueel bijsturen van de strategische richting. 

Kostenleiderschap strategie 
Ieder bedrijf wil een goede prijs-kwaliteitverhouding bieden. Ook let ieder bedrijf op de 
kosten. Maar om een volledige 'lage prijs (kostenleiderschap) strategie' na te streven, is het 
belangrijk dat alle beslissingen worden genomen binnen het kader van denken in lage kosten. 
Dat is op sommige vlakken in strijd met filosofie dat service en kwaliteit bet belangrijkste 
zijn. Om met lage prijzen marktaandeel te winnen moet men dus ook leiden met de laagste 
kosten. Dat kan alleen met een organisatie die ingericht is om efficient te werken. Het is dan 
ook aan te bevelen om kostenbewust te handelen en dit te laten prevaleren boven extra 
service. 
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Missie statement 
Deze moet een streven uitdragen. We hebben in <lit verslag dan ook een voorstel gedaan 
betreff ende het aanpassen van de missie statement, gericht op de aangepaste en veranderende 
doelstellingen (§6.1 ). Een missie statement kan dan ook erg praktisch blijken als hulpmiddel 
om de "inteme neuzen" dezelfde kant op te laten wijzen. De medewerkers, klanten etcetera 
krijgen hiermee de bullet-point versie van waar het bedrijf voor staat, en is dus een krachtig 
communicatiemiddel. 

Kortom de kracht van een formeel uitgewerkt strategisch plan is de duidelijkheid die het 
creeert, voor de mensen die de strategie ontwikkelen, en de mensen die de strategie 
implementeren en operationaliseren. Door goed op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen binnen en buiten het bedrijf, en de strategie bij te sturen en zich verder te 
laten ontwikkelen, heeft de ondememing een krachtige tool in handen. Namelijk een 
gestructureerd inzicht in waar kwamen we vandaan, waar gaan we naar toe, en hoe gaan we 
<lit bereiken. 

7.2. Management implicaties 

Wat zijn de gevolgen voor het kiezen van een bepaalde strategische richting voor het 
management? Welke rol speelt het management daarin? Welke sterke punten worden benut, 
en welke zwakke punten moeten worden verbeterd? 

Het management moet zich gaan focussen op de samenwerking en gedeeltelijke integratie van 
twee organisaties, die van Keulen BV en die van Carens BVBA. Samen opereren ze immers 
vanuit een gezamenlijk doel, namelijk het samen uitbaten van een depot. De veranderende 
machtsverhouding zal zeker wat spanningen veroorzaken. Om de vrede te bewaren is het 
noodzakelijk om de eerste tijd zeer regelmatig contact met elkaar te hebben. Wij bevelen 
daarom aan om een projectleider aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de implementatie 
van <lit project. Zo kunnen eventuele misverstanden uit de weg worden geruimd voordat ze de 
tijd hebben gehad om zich te ontwikkelen. 

Het samenwerken met een Belgische partner zal nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. 
Een deel van de zo belangrijke onafhankelijkheid zal hierbij moeten worden ingeleverd. De 
flexibiliteit die <lit voor het bedrijf aan de andere kant oplevert kan veel waardevoller blijken 
op de langere termijn. Om in de brandstofmarkt lucratief zaken te kunnen blijven doen zal 
voor een pure strategie moeten worden gekozen. En in deze commodity markt ontkomt 
Keulen BV er niet aan om hierin kostenleiderschap na te streven. De samenwerking met 
Carens is hierbij in onze mening hierbij een zeer waardevolle toevoeging. 

Het doorvoeren van een nieuwe strategie kan een grote invloed hebben op het bedrijf. De 
beslissingen die genomen worden zullen ertoe leiden <lat het bedrijf een andere koers gaat 
varen. En er zal met grote regelmaat een evaluatie moment moeten worden in gebouwd om 
vast te stellen of de genomen algehele richting nog steeds de juiste is, en of ze nog op de 
goede weg zitten. Een van de grootste fouten die een bedrijf kan maken is een strategie te 
hebben, die niet getoetst wordt aan de steeds veranderende realiteit. 
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7.3. Vervolgstappen 

Zoals aangegeven in de vorige paragraaf is een strategie nooit af. Een strategie moet constant 
worden getoetst en bijgesteld. De analyses van de omgeving en hoe het bedrijf daarin 
functioneert zijn permanente aandachtspunten. In de toekomst zal aandacht moeten worden 
gegeven aan de volgende stappen die nu nog niet zijn uitgevoerd. 

De praktijk moet uiteindelijk uitwijzen of de overgang naar het nieuwe depot zo interessant is 
als hij in theorie lijkt te zijn. Indien dit niet de gewenste resultaten oplevert, kan nog altijd 
worden teruggeswitcht naar de oude situatie. Het is dus een overweging om deze stap 
inderdaad in een partnership vorm te maken, omdat de relatieve investering dan zo laag 
mogelijk kan blijven. 

In de nabije toekomst raden wij tevens aan om de markt van de biobrandstof te beschouwen 
als een zeer interessante horizontale integratie optie. Zeker met de portfolio binding die <lit 
binnen Keulen BV kan opleveren is <lit zeer te overwegen. Het bestaande netwerk van agro 
klanten kan potentieel worden ingeschakeld bij de vorming van partnerships, gericht op de 
verdere ontwikkeling van de lokale markt voor biobrandstof. We hebben deze optie niet 
verder uitgewerkt in dit verslag, omdat er op <lit moment nog geen draagvlak voor bestaat, 
maar wij raden aan om deze ontwikkelingen op de voet te volgen. In onze ogen is dit gezien 
de opbouw van Keulen BV en de verschillende markten waarin ze operationeel zijn een zeer 
reele strategische ontwikkelingsmogelijkheid. De markten veranderen, en biobrandstof heeft 
de toekomst. Nederland loopt absoluut niet voorop, maar Duitsland, wat fysiek in de buurt ligt 
is al veel verder in deze ontwikkeling en nastreving van de hernieuwde Europese normen. 
Tevens het netwerk wat Keulen BV bezit in de agrarische markt kan wel eens een groot 
voordeel blijken qua kennis en mogelijkheden. Leverancier Shell is altijd bezig met nieuwe 
ontwikkelingen en het inspelen op de vraag van de klant wat voor Keulen BV kan bijdragen 
aan de verdere ontplooiing van deze strategische kans. 

Tenslotte kunnen de omstandigheden in de brandstofmarkt wijzigen. Hoewel dit al vele jaren 
een redelijk constante markt is geweest, zijn er tekenen dat dit een meer dynamische markt zal 
worden in de komende jaren. Hoe <lit in de praktijk gaat uitwerken is niet te voorspellen, maar 
het verdient zeker aanbeveling om stappen van concurrenten te volgen en zelf ook technische 
ontwikkelingen in de gaten te houden. 
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8. Conclusie 

De aanleiding van <lit verslag was de veranderende situatie van een handelsondememing in 
Zuid-Limburg. Het management is recentelijk gewisseld, en het bedrijf bevindt zich in 
voomamelijk niet-groeiende of zelfs krimpende markten. De samenhang tussen de 
verschillende PMC's is niet altijd aanwezig, en er bestond tot op heden geen formeel 
geschreven strategisch plan om de duidelijkheid en overzichtelijkheid te bevorderen. Maar 
20% van het MKB heeft een formele strategie, terwijl <lit zeer positief kan werken op de 
algemene betrokkenheid van de medewerkers en dus uiteindelijk het resultaat. 

De tijd was rijp om het bedrijf eens grondig te analyseren, en een bewuste consideratie te 
maken betreffende de toekomstige strategische richting. 

In dit verslag hebben we allereerst de theoretische modellen uiteengezet die ten grondslag 
liggen aan een inteme en exteme bedrijfsanalyse en de elementen beschreven benodigd om 
gestructureerd een strategisch plan weer te geven. Daama hebben we in nauwe samenwerking 
met Keulen BV de inteme en exteme analyse uitgevoerd en vastgelegd. 

Betreffende de inteme analyse zijn we ingegaan op de ontwikkeling van visie, missie en 
doelstellingen. We hebben de kemcompetenties van Keulen BV gerdentificeerd zijnde hun 
goede imago, de voorraadhoudende functie, en het uitgebreide assortiment. Door middel van 
een value chain analyse hebben we kunnen concluderen dat de brandstoftak veruit de meeste 
waarde toevoegt binnen de ondememing, wat uiteindelijk heeft geleid tot de verdere 
uiteenzetting van een strategische optie die hier betrekking op heeft. Additionele sterke 
punten die uit de inteme analyse naar voren kwamen waren een centrale locatie en 
(financiele) onafhankelijkheid. De belangrijkste zwaktes die gerdentificeerd werden waren het 
gebrek aan efficientie en het gebrek aan samenhang tussen de PMC's. 

In de exteme analyse hebben door middel van een value system analyse vastgesteld wat de 
positie in markt van Keulen BV is voor de verschillende PMC's, zijnde brandstoffen, 
smeerolie, agro, en service en onderhoud. Daamaast hebben we de aantrekkelijkheid van de 
diverse markten geanalyseerd door middel van Porters vijf-krachten model. De kansen en 
bedreigingen werden uiteindelijk gedefinieerd. De kansen in de markt liggen voomamelijk bij 
de mogelijkheden tot rayon vergroting en grensoverschrijding. De directe bedreigingen uit de 
markt zijn de verzadigde en krimpende afzetmarkten, en de kostenleiderschap die gedwongen 
nagestreefd dient te worden. Door middel van de BCG matrix hebben we een korte analyse 
gemaakt van de portfolio van Keulen BV. En hierin kwam voomamelijk naar voren dat 
schaalvergroting tot de strategische doelstellingen moet behoren voor elke PMC. Tevens dat 
de afweging moet worden gemaakt om service en onderhoud af te stoten. 

In een streven om gebruik te maken van de kansen met behulp van de sterktes en 
kemcompetenties, en zo de bedreigingen uit de markt deels te ondervangen, en zwaktes te 
ontzien of te verbeteren hebben we enkele strategische opties voorgesteld. W aama we in onze 
ogen de meest interessante optie, op relatief korte termijn uitvoerbaar, en met positieve 
resultaten voor de langere termijn, verder hebben uitgewerkt. 
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Aan de hand van de vragen gesteld aan het begin van dit verslag zullen we de conclusie 
verder kort en gestructureerd weergeven. 

Wat zijn de aspecten die de winstgevendheid van Keulen BV nu en in de toekomst in 
gevaar kunnen brengen? 

Uit de inteme en exteme analyses blijkt duidelijk dat alle productgroepen die Keulen BV 
verkoopt in een volwassen of krimpende markt zitten. De groothandelsfunctie voegt weinig 
waarde toe, en door concurrentie en schaalvergroting daalt de handelsmarge. V oor de verkoop 
van brandstoffen bestaan weinig mogelijkheden om op andere aspecten te concurreren dan 
prijs. 

Welke stappen kunnen worden genomen om dit te ondervangen, en de winstgevendheid 
te kunnen waarborgen? 

Verzuimen het beleid te wijzigen zal leiden tot een verslechtering van de situatie, zoals werd 
aangetoond bij de raming bij ongewijzigd beleid (paragraaf 5.2). Dit is voor Keulen BV geen 
optie. Er ontstaat een strategische kloof, die enkel dreigt te groeien. Dat er actie moet worden 
ondemomen is dus van levensbelang om voldoende winst te kunnen blijven maken. 

Om ook in een krimpende markt te kunnen blijven voortbestaan en te groeien bestaan 
verschillende opties. Deze zijn met name gericht op het verlagen van logistieke en inkoop
kosten en op het integreren van meerdere functies uit de waardeketen. Ook samenwerken is 
een optie. 

Welke strategische opties heeft Keulen BV om de winstgevendheid te waarborgen of 
zelfs te vergroten? 

Tijdens het project werden vier verschillende opties gegenereerd die zouden kunnen bijdragen 
aan het versterken van de marktpositie. Van deze opties is de participatie in een depot van een 
collega handelaar in Belgie het meest veelbelovend gebleken. Hieraan zitten veel voordelen 
die hieronder nog eens kort worden opgesomd. 

Met dalende marges toch je rendement vergroten kan op twee manieren, meer afzet en 
kostenreductie. Met deze strategische optie bereik je naar verwachting beiden. De 
operationele en inkoopkosten dalen, omdat in grotere hoeveelheden ingekocht kan worden. 
Verder kan de samenwerking ertoe leiden dat nieuwe afzetmarkten kunnen worden 
ontwikkeld. Tevens kan distributie worden uitgewerkt tot een kemcompetentie. 

De macht van Shell, die nu de contracten met depothouders onderhoudt, kan worden 
verminderd. Door zelf participant te worden van een depot wordt namelijk de onder
handelingspositie sterker. 

Er kan ook een extra distributie kanaal worden aangeboord voor smeermiddelen. De 
Belgische partner verkoopt nog relatief weinig smeermiddelen, terwijl dit juist een sterk punt 
is van Keulen BV. Zodra de samenwerking een feit is, kan Keulen BV eventueel ook in 
Belgie smeerolie gaan verkopen. 
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Een strategisch partnership zal wel een invloed hebben op de doelstellingen om autonoom te 
blijven, maar je hoeft in een partnership je autonomie niet op te geven. En de flexibiliteit die 
deze strategie tot gevolg zal hebben, kan heel waardevol blijken. 

Er hoeven geen grote investeringen gedaan te worden om zelf een depot op te zetten. Als 
samengewerkt wordt met de Belgische zusterorganisatie kan men immers gebruik maken van 
bestaande faciliteiten, waardoor investeringen tot een minimum kunnen worden beperkt. 

In conclusie Keulen BV bevindt zich in een situatie waar actie ondemomen moet worden. Er 
moet worden ge'investeerd in mogelijkheden die schaalvergroting kunnen creeren. De 
aanbevolen strategische optie is hierbij een goed begin. Door kosten gereduceerd te kunnen 
inkopen, en een flexibele distributie te creeren staan ze weer volledig in de markt met een 
versterkte concurrentie positie. Bijkomstige voordelen zijn dat ze met hun uitgebreide aanbod 
in smeerolie op termijn de Belgische markt kunnen veroveren door gebruik te maken van het 
zich daar ontwikkelende netwerk. Tevens kunnen ze met verbeterde marges investeren in het 
verder uitrollen van de verticale integratie strategie onder de naam Kwint. 

We willen dit verslag afsluiten met als laatste nog een strategische optie te promoten. Er 
bestaat ons inziens een zeer interessante optie om optimaal gebruik te maken van 
verschillende markten waarin men opereert. Wij raden aan de ervaring, kennis en contacten 
die bestaan in de agromarkt in dienst te stellen om in te springen op de kansen die 
biobrandstoffen met zich mee brengen. Maar dat is voor de nabije toekomst. 
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Bijlage Beknopte jaarcijfers Keulen BV 

2003 

2003 (x 1000 euro) Brandstoffen Smeerolie Agro 
Verkoop 15.320 1.099 1.663 

Inkoop 14.502 693 1.424 

Contributiemarge 818 406 239 
Inkoopquote 95% 63% 86% 

2004 
2004 (x 1000 euro) Brandstoffen Smeerolie Agro 
Verkoop 19.225 1.076 1.930 

Inkoop 18.313 701 1.626 

Contributiemarge 912 375 304 
Inkoopquote 95% 65% 84% 

2005 

2005 (x 1000 euro) Brandstoff en Smeerolie Agro 
Verkoop 25.275 993 1.720 

Inkoop 24.245 654 1.435 

Contributiemarge 1030 340 285 
Inkoopquote 96% 66% 83% 

2006 Eerste drie kwartalen 

2006 (QI t/m 3) Brandstoffen Smeerolie Agro 
Verkoop 19.701 797 1.785 

Inkoop 18.987 531 1.687 

Contributiemarge 714 265 98 
Inkoopquote 96% 67% 94,5% 

2006 Hele jaar (schatting) 

2006 (x 1000 euro) Brandstoffen Smeerolie Agro 
Verkoop 26.265 1060 2.380 

Inkoop 25.312 711 2.172 

Contributiemarge 952 349 207 
Inkoopquote 96% 67% 91% 
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Bijlage 1 

Service & 0 Totaal 
293 18.374 
142 16.761 

151 1.614 
49% 91% 

Service & Ov Totaal 
287 22.518 
183 20.823 

104 1.695 
64% 92,5% 

Service & Ov Totaal 
314 28.303 
173 26.507 

141 1.796 
64% 93,7% 

Service & Ov Totaal 
220 22.502 
94 21.299 

126 1.203 
43% 94,7% 

Service & Ov Totaal 
280 29.984 
129 28.325 

151 1.659 
46% 94,5% 
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Contributiemarge per afzetmarkt 

2003 (x 1000) 
lndustrie 
Landbouw 
Aannemerij 
Transport 
Part/HBO/Inst. 

Garagebedrij f 
Handel/Divers 

2004 (x 1000) 
Industrie 
Landbouw 
Aannemerij 
Transport 
Part/HBO/Inst. 

Garagebedrij f 
Handel/Divers 

2005 (x 1000) 
Industrie 
Landbouw 
Aannemerij 
Transport 
Part/HBO/lnst. 

Garagebedrijf 
Handel/Divers 

totaal B d t f£ ran so en 
368 
285 
249 
170 
193 
106 
242 

162 
55 

185 
109 
102 
14 

191 
1.614 818 

totaal B d t f£ ran so en 
398 
356 
280 
173 
169 
74 
238 

206 
58 

222 
126 
107 
13 

181 
1.683 912 

Totaal B d t f£ ran so en 
402 
340 
308 
235 
150 
95 
266 

1.799 

218 
58 

253 
169 
101 
13 

217 
1030 

s r meero 1e 
184 

11 
42 
49 
10 
77 

32 

406 

s r meero 1e 
171 
12 
46 
47 
6 

62 
39 

381 

s r meero 1e 
159 

11 
45 
39 
9 

46 
36 

345 

2006 (laatste kwartaal gebaseerd op extra po la tie) 
2006 (x 1000) totaal B d t f£ S r ran so en meero 1e 
lndustrie 403 210 163 
Landbouw 253 46 10 
Aannemerij 277 226 37 
Transport 175 127 40 
Part/HBO/Inst. 189 93 6 
Garagebedrijf 58 10 44 
Handel/Divers 305 240 48 

1.659 952 349 
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Bijlage 1 

A ,gro S &O erv1ce 
- 22 

215 4 

8 14 
- 12 
1 80 
- 15 

15 4 

239 151 

A ,gro S &O erv1ce 
1 20 

279 7 
11 1 
- 0 
4 52 

- -1 
10 8 

304 86 

A .gro s erv1ce &O 
- 25 

265 6 
9 1 
- 27 
1 39 
- 36 
9 4 

285 139 

A ,gro s erv1ce &O 
- 30 

187 10 
7 7 
- 9 
2 87 
- 3 

11 5 

207 151 
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