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Management Summary 
Since the economic crisis, many Small and Medium sized Companies (SMEs) experience liquidity 

problems due to two major reasons: One is the change in regulations for banks by the enactment of 

Basel III where as a result banks assess loan inquiries more strictly. The other is that the bargaining 

power of SMEs in comparison to that of Original Equipment Manufacturers (OEM’s) is small and as a 

result their margins are under pressure and the OEM’s extend their payment terms. Given the fact that 

the SMEs are the backbone of the Dutch economy, it is a problem which can’t be ignored. Therefore the 

aim of this master thesis has been to assess whether Supply Chain Finance is a proper solution for SMEs 

in their search for a working capital solution, as well for the bank as a means to hand out loans to these 

companies given the regulatory changes.  

Supply Chain Finance is a relatively new theoretical concept and empirical evidence of its usability is 

lacking. The theory enables companies to reduce their Cash Conversion Cycle by using the credit risk 

profile of the buyer, which is often lower and thus better interest rates can be achieved. Although the 

theory is sound, in practice SCF isn’t widely used in supply chains yet. By conducting this study at the 

Rabobank Eindhoven-Veldhoven it proved possible to conduct both a quantitative and a qualitative 

study. The Quantitative study aimed at rejecting the null-hypothesis that there is a negative correlation 

between the length of the Cash Conversion Cycle and the probability that a company will default. The 

qualitative study aimed at supporting or rejecting the propositions about the factors that play a role for 

the SMEs when assessing whether to participate in a SCF program of an OEM, if asked. The quantitative 

analysis has been performed on two samples, the first sample comprised two industries and 69 

companies whereas the second sample consisted out of 7 industries and 285 companies. After the data 

had been gathered, One-Way ANOVA have been performed. It was found that the null-hypothesis could 

not be rejected for the Wholesale and Manufacturing industries. This, in turn, shows that applying 

Supply Chain Finance will improve the liquidity of the companies in these industries. The qualitative 

study has been conducted via case interviews among key suppliers in the Brainport area. It was found 

that Supply Chain Finance does realize working capital reduction. Second, that it isn’t difficult nor a 

hassle to incorporate it in a company, although it is often perceived that way. A third important 

conclusion is that the factor Trust is of paramount importance while the power of the SCF initiator and 

the amount of obtrusive communication have been found to be negatives factors for decision makers.  

Given the research outcomes it deserves recommendation to assess whether the variable Days Working 

Capital should be incorporated in the risk model of the Rabobank Groep. If proven so, a direct link 

between Supply Chain Finance and the probability that a company will default will be established. Also, 

the results of both the quantitative and qualitative studies will have to be tested in a broader sense in 

order to see if the conclusions still hold. Given the outcome of the quantitative study and the answers 

given by the interviewees it is concluded that Supply Chain Finance will become more and more 

important in the years to come, for banks and companies alike. Through the financial product Supply 

Chain Finance the bank can achieve cross-selling multiple financial products to existing and new 

customers. Thereby achieving new sustainable business opportunities. By doing so the SMEs in the 

Netherlands will realize a better cash position for themselves and become a more competitive supply 

chain altogether. 
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1. Financing SMEs in the Netherlands: The need for innovation 

Small and Medium sized Enterprises (SMEs) are the driving force of the Dutch economy and therefore a 

healthy business environment for these companies is of paramount importance. Regardless, the number 

of SMEs that filed for bankruptcy nearly doubled over the years 2007-2009 and still hasn’t returned to 

the level of before 2007, as can be depicted in figure 1 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013c). For a 

detailed description of the definition and categories of SMEs, see appendix 1.  

 

Figure 1: (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013c) Number of SMEs that filed for bankruptcy over the years 2007-2011 

On the one hand SMEs experience more difficulties when inquiring a loan due to the change in 

regulations as a result of the financial crisis. This financial crisis triggered governments all over the world 

to  tighten the regulations in the form of Basel III. This, in turn, resulted in banks declining loan inquiries 

more often (Bangma, Ruis, Snel, Span & Verhoeven, 2013; Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013a; 

Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013b; Hemans, Barnard, Dirken, Zonneveld, Mijs & ..., 2010; De 

Swaan et al., 2011). This capital is often not issued by the bank due to a lack of credit history, insufficient 

cash flow-capacity and/or insufficient collateral (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013a; Centraal 

Bureau voor de Statistiek, 2013b; De Swaan et al., 2011; Hermans et al., 2010; Klapper, 2006). This being 

said, bank loans are currently still the most often used from of debt capital when attracting capital for 

the short and long-term (Bangma et al, 2013; Hermans et al., 2010; De Swaan et al., 2011). Recently 

research has been conducted by Centraal Bureau voor de Statistiek (2013a) which examined the degree 

to which the manager(s)/owner(s) of SMEs perceived enhanced difficulties when attracting capital 

during the period 2007-2010. The left graph represents the perceived trouble to get access to capital 

from banks, in percentages. The right graph shows the perceived willingness, by the 

manager(s)/owner(s) of SMEs, of banks to lend capital, in percentages. 
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Figure 2: (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013a) SMEs perceived 
trouble to get capital over 2007-2010 

Figure 3: (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013a) A bank’s perceived 
willingness to lend capital to SMEs (2007-2010) 
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Another reason that more SMEs went bankrupt over the last few years is because of their position in 

their respective supply chain (SC). SMEs are typically in a more upstream position in a SC, being a 

supplier of an Original Equipment Manufacturer (OEM’er). As such, they tend to have little bargaining 

power in a strong and competitive market. In times of a crisis lower margins are forced upon by more 

powerful link in the SC, or the end customer that doesn’t want to pay as much as before, and increased 

payment terms. Hence, a working capital problem arises which ultimately results in severe liquidity 

problems and sometimes bankruptcy.  

Working capital are all asset items of the current assets that are retransformed into liquid assets within 

one production cycle, or within one year (Pfohl & Gomm, 2009). Easier said the working capital is 

defined as the current assets – the current liabilities (Atrill & McLaney, 2008). Current assets are 

generally assets like inventories, trade receivables and cash in hand/bank. Major elements of current 

liabilities are trade payables and a bank overdraft. The report of Hermans et al. (2010) further shows 

that a majority of the capital requests from SMEs were due to a shortage of working capital. Thus, to use 

the requested capital for liquidity issues. A key-figure which is often measured regarding working capital 

is the so-called Cash Conversion Cycle (CCC) or Operating Cash Cycle (OCC) (Atrill & McLaney, 2008). The 

CCC is calculated is depicted by the following figure (Atrill & McLaney, 2008): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCC = Inventory conversion period + trade receivables conversion period – trade payables conversion 

period 

The working capital problems among SMEs form the basis of this master thesis. More than often, these 

liquidity problems result going into a company going default. If no corrective action is successful, it will 

even go bankrupt. A default is an important concept in the world of finance and is used by banks and 

businesses alike. In the Basel II framework, the following definition is given (Basel Committee, 2004): 

Figure 4: (Myinverstingnotes, 2014) Cash Conversion Cycle 
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“A default is considered to have occurred with regard to a particular obligor when either or both of the 

two following events have taken place: 

- The bank considers that the obligor is unlikely to pay its credit obligations to the banking group 

in full, without recourse by the bank to actions such as realizing security (if held). 

- The obligor is oast due more than 90 days on any material credit obligation to the banking 

group. Overdrafts will be considered as being past due once the customer has breached an 

advised limit or been advised of a limit smaller than the current outstandings. 

Both from a working capital perspective as well as from a bank’s perspective it is of upmost importance 

to find a proper solution to these liquidity issues and to create sustainable business opportunities for 

SMEs and the Dutch economy. 
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2. Problem definition  
To provide working capital on the short-term, financial institutions have developed the method called 

factoring to finance companies in a way that reduces their working capital and thereby shorten the CCC. 

The downside of this method is that it requires extensive financial information from the SME since it 

uses its creditability as a factor (Dinalog, 2011; Duffhues & Roosenboom, 2011; Hermans et al., 2010; 

Klapper, 2006). The reversed method of factoring is Supply Chain Finance (SCF) and takes the 

creditability profile of the client into account  and not the manufacturer. This way the perceived risk in 

the transaction is diminished as well as that the supplier will receive the money owed by the buyer 

much faster (Aberdeen Group, 2007; Dinalog, 2011; Klapper, 2005). This chapter evaluates the 

possibilities and challenges of SCF. Where in the previous chapter the problem context is described, this 

chapter focuses on the problem definition. First, in section 2.1, the challenges related to SCF and 

working capital reduction are evaluated. In section 2.1.2 the important factors of dissemination of SCF in 

a SC are discussed. Section 2.1.3 evaluates the necessary organizational innovation that has to occur in 

order to effectively incorporate SCF. The chapter concludes with two problem statements, which are 

provided in section 2.4. 

2.1 A new financial product: Supply Chain Finance 
Traditionally supply chain optimization focused on two flows, the inventory flow and the information 

flow, thereby neglecting a third important flow, the financial one. (Pfohl & Gomm, 2009; Wuttke et al., 

2013) According to Cruz and Liu (2009) a supply chain is a chain where “suppliers, manufacturers, 

distributors, and retailers are highly interconnected through material/product flows, information flows, 

and financial flows.” Diminishing risk among the integral supply chain should be a priority since its links, 

the companies, often depend heavily on each other. McKinsey & Company (2008) state that financial 

volatility in a supply chain was a top three priority of supply chain managers over the period 2007-2010 

and still is among the top priorities until 2015. In order to make more money that is ‘stuck’ in the supply 

chain available, supply chain finance (SCF) was developed. 

According to the Aberdeen Group (2006) supply chain finance can be defined as follows: “SCF is a 

combination of Trade Financing provided by a financial institution, a third-party vendor or a corporation 

itself, and a technology platform that unites trading partners and financial institutions electronically and 

provides the financing triggers based on the occurrence of one or several supply chain events” In the 

Netherlands there has been a SCF community established which is being directed by the Dutch Institute 

of Advanced Logistics (Dinalog). The aim of this community is to make the Netherlands the logistic-

center in the world, as of 2020 (Dinalog, 2011). This community defined SCF in a slightly different way, 

namely: As both the optimization process of financing between companies as the integration of financial 

processes with customers, suppliers en logistic and financial service providers in order to create value 

for all participating companies (Dinalog, 2011). One of the mayor advantages in SCF is that it makes the 

working capital that is stored at different stages of the supply chain available to the companies in the 

chain, thereby greatly affecting their opportunities in how and what business they can conduct. 

Especially regarding SMEs this financing method is interesting as it shifts the credit risk form the ´risky´ 

SME towards the highly creditworthy buyer (Klapper, 2005), as well as that their need for working 

capital is high (Hermans et al., 2010) 
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2.1.1 The concept of Supply Chain Finance in practice 

A supply chain consists out of one supplier, for instance a new-technological start-up, one buyer and an 

intermediary company, the factor. This will most likely be a bank, because they already have the role of 

intermediary in supply chains (De Swaan et al., 2011; Dinalog, 2011; Phohl & Gomm 2009). The 

Aberdeen Group (2007) have made the following scheme explaining the 8 steps to be performed using 

the SCF-approach: 

 When business between the supplier and buyer is conducted the money goes from the buyer through 

the bank to the supplier. Due to the buyer´s credit payment term, it may take a while before the supplier 

actually gets his money (depending on the industry this can range from 30 to 360 days). This affects the 

flexibility of the supplier in for example his investments decisions, since the company has often a lot of 

money outstanding. In many supply chains this is undesirable and unnecessary since the parties have 

been conducting business together for a very long time, so the relationship between them is 

trustworthy. Or they might be mutually depending on their business since they both need each other. 

Correctly incorporating SCF means that the supplier will have a far greater amount of working capital at 

his disposal, while the bank receives a fee for its service and the buyer has its standard payment term. 

Furthermore, a competitive advantage can be gained since SCF can immensely reduce the CCC of the 

supplier, by letting the bank pay out the supplier the moment the supplier sends the invoice to the bank, 

as well as in the whole SC.  

2.2 Challenges of SCF 
The challenges related to SCF can broadly be divided into two categories, these are related to proving 

that SCF does in fact lead to working capital reduction and that there is a high need for it, and the 

dissemination challenges of SCF within the SC.  

Figure 5: Dinalog (2011) Supply Chain Finance in practice 
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2.2.1 Proving the working capital reduction 

Implementing SCF is a challenging and complex process which depends on multiple important factors 

(Seifert & Seifert, 2010; Wuttke et al., 2013). According to Seifert and Seifert (2010) three important 

factors exist. First, choosing the right banking partner, second, ensuring CEO-sponsorship and thirdly 

involving at least 60% of the supplier base. Furthermore, this process should be stimulated with early 

supplier involvement, thereby ensuring process efficiency. Wuttke et al. (2013) argue that ‘SCF leverage’ 

and ‘relational strength’ are important factors when striving for a broad dissemination of SCF in the 

chain. Seifert and Seifert (2009) collected data among 213 companies, out of 53 countries, and 

concluded that only 23 companies are actually using supply chain finance.  However, the benefits on the 

buyer´s side as well as on the supplier´s side at these companies are evident, reaching 13% and 14% 

respectively. Wuttke et al. (2013) state that SCF is not only for short-term liquidity problem solving, but 

will also reduce the long-term financial burden by reducing the total liquidity needed in the supply 

chain.  

Although this method is theoretically sound, little evidence of its usability exist since only a few 

companies have adopted it (Seifert & Seifert, 2009). Furthermore, until now, many studies have been 

exploratory and case studies by design (More & Basu, 2012; Wuttke et al., 2013). This is logical in the 

sense that SCF entails sensitive company information, which is generally stored at banks. These bank 

loans aren’t publically available information sources and therefore little quantitative research has been 

conducted (De Swaan, 2011; Pfohl & Gomm, 2009; More & Basu, 2012; Seifert & Seifert, 2010; Wuttke 

et al., 2013). Thus, more precise research is necessary and will of added value to the research field of 

SCF.  

2.2.2 SCF in the supply chain 

Supply chain finance dissemination in a supply chain is different than usual innovations, since it targets 

suppliers instead of the customers. As such, it is an upstream innovation and not a downstream one. 

Hence, different factor play a role. Wuttke et al. (2013) are among the first to dedicate research to this 

particular innovation process, calling it the ‘upstream dissemination’. Other research conducted on this 

topic clearly indicates that incorporating SCF in the whole SC is a complex process (Pfohl & Gomm, 2009; 

More & Basu, 2012; Seifert & Seifert, 2009; Wuttke et al., 2013). A report written by the Rabobank 

Group (2013) about SCF in the F&A industry defined a three-step plan to incorporate SCF in a Supply 

Chain (SC) which starts with a shared vision among chains in the SC. More and Basu (2012) draw a 

similar conclusion by stating that a common vision between partners in a supply chain is imperative. 

Also, these authors state that the diffusion of SCF is particularly challenging among internationally 

operating supply chains. This is due to cultural, legal and political differences within countries around 

the world (More & Basu, 2012).  

Wuttke et al. (2013) conducted an exploratory multiple case study research in Europe among 6 Original 

Equipment Manufacturers (OEM’ers). In this research the researchers adopted the buyer’s perspective 

and found that there is a trade-off involved between the quality of the buyer-supplier relationship and 

the enforceability of dissemination of SCF. According to Wuttke et al. (2013) the enforceability of SCF 

depends on two major factors: Relational strength and SCF leverage.  Relational strength is sub-divided 

in (1) the Power a company has in the chain, (2) obtrusive communication and (3) the degree of trust 
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there exists among links in the SC. The trade-off between enforceability of dissemination of SCF and the 

quality of the buyer-supplier relationship is depicted in the following figure (Wuttke et al., 2013): 

 

Figure 6: Wuttke et al. (2013) ‘enforceability of dissemination of SCF vs quality buyer-supplier relationship’ model 

As can be deducted from figure 6, the enforceability of SCF dissemination increases when the initiating 

company has a lot of power over other companies in the SC. This has, on the other side, a negative 

effect on the quality of the buyer-supplier relationship due to the fact that its suppliers feel forced to do 

something which the might not want to do. The factor Trust has a positive effect on the enforceability as 

well as on the relationship between the companies. Also, Wuttke et al. (2013) state that relational 

strength is a more important attribute than SCF leverage. The latter is useful when wanting to persuade 

a supplier and has a positive effect on the relationship because it is based on fact.  

Another factor that is important, but not extensively covered in the research of Wuttke et al, (2013), is 

how many supplier to involve in the process and at what time to involve them (Pfohl & Gomm, 2009; 

Seifert & Seifert, 2009; Wuttke et al., 2013). The research conducted by Seifert and Seifert (2009) 

concludes that at least 60% of the supplier base has to join the cause. This is of importance because 

otherwise the SC will not fully comprehend SCF and then don’t incorporate it at all. Wuttke et al., (2013) 

underline that including many suppliers is important in order to reach the standardization phase of work 

routines. These authors further conclude that realizing supply chain finance will be challenging for most 

companies because it requires organizational innovation. This should be done by aligning the 

logistics/procurement and finance department towards a shared objective. This view is shared by More 

and Basu (2012), calling it “the need for coordination” between these departments. Evidently, 

communication between each link in the SC is of importance.  

The research conducted by Wuttke et al. (2013) was exploratory done through case studies. There is no 

‘hard evidence’ whether these factors play an important role in the dissemination process at all 

companies. Furthermore, the research has been conducting by adopting solely a buyer’s perspective. 
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2.3 Problem statements  
Based on the problem context and definition described in the previous parts, the problem is twofold and 
stated as follows:  
 
1) There is a lack of evidence of the usability of Supply Chain Finance as a means to improve the working 

capital position of a Small and Medium sized Enterprise and reduce the probability of the company  

going default. 

2) There is insufficient understanding about the most important drivers of Supply Chain Finance  

dissemination within a supply chain. 

In order to gain proper scientific answers to these  problem statements, a research has been designed 
consisting out of two complementary conceptual models. The first conceptual model entails a 
quantitative analysis about the linkage of SCF to the probability that a company will default. The second 
conceptual model focusses on how to disseminate SCF in a supply chain. 
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3. Research questions and objectives  
In this chapter the research questions and objectives are formulated, based on the problem definition in 
the previous chapter.  

3.1 Research questions  
First, one main research question is formulated that functions as the driver of the research project and 
which covers the entire problem context. The main research question of the Master thesis project at 
Rabobank Eindhoven-Veldhoven is formulated as follows:  
 
Does Supply Chain Finance have a positive effect on the creditworthiness of Small and Medium sized 
Enterprises and should the dissemination of Supply Chain Finance to these companies in the Supply Chain 
be prioritized?  
 
Since this research question cannot be answered at once, it is broken into sub questions. These sub 
questions are important to define the scope and the boundaries of this Master’s thesis project.  
 

Question 1  

Does the length of the Cash Conversion Cycle (CCC) have an effect on the Probability of Default of a Small 
and Medium sized Enterprise? 
 
At first it is important to prove whether the length of the CCC influences the probability of a Small and 
Medium sized Enterprise (SME) going default. For this question the control variables of SMEs are clearly 
formulated in order to define different types of categories and to determine the recovery rates. 
 

Question 2 (denoted as optional in the research proposal) 

What are the (financial) characteristics of the Probability of Default Function in model of the Rabobank 
Group and how should this model be adapted in order to incorporate Supply Chain Finance?  
 

Question 3  

What approach can be used to assess the financial attractiveness of Supply Chain Finance among Small 
and Medium sized Enterprises?  
The aim of the second question is to develop a financial approach that takes into account the 
characteristics of SMEs in different industries and their position in the Supply Chain (SC). 
 

Question 4 

Which factors will stimulate the willingness to adopt Supply Chain Finance among decision makers of 
Small and Medium Sized Enterprises? 
This question will add value to the research field by further improving the enforceability model 
proposed by Wuttke et al. (2013), by adopting multiple perspectives. Wuttke et al. (2013) solely 
conducted research from the buyer’s perspective, this research also focusses on the supplier’s 
perspective.   
 
Questions 1, 3 and 4 are required to be answered for this Master’s thesis project. Question 2 is 
discussed in case there is sufficient time left after answering the other questions.  
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3.2 Research objectives  
Based on the research questions a couple of research objectives are derived, namely:  
1. Provide evidence that SCF does or doesn’t have an effect on the probability that a company will 

defaults. 
 
2. Provide insight about the important drivers of dissemination of SCF within the supply chain.  
 
3. Develop a model to determine the financial attractiveness of SCF among SMEs.  
a. The model has to take into account the characteristics of SCF and SMEs.  

b. The model has to be theoretically supported to create an academic basis.  

c. The outcomes of the model have to be valid.  
 
4. (Optional) Provide insight into the financial assessment of the creditworthiness of a SME and its 
possible changes due to incorporating SCF.  
 
Thereby it is important that this Master’s thesis project is conducted according to the regulations and 
requirements of Eindhoven University of Technology. For example, it is required that scope of the 
research project is such that it can be finished within 21 weeks (see also Chapter 5). On the other hand, 
the objective of the Master’s thesis project is to be relevant for Rabobank Eindhoven-Veldhoven.  
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4. Research Methodology 
In order to answer the research questions, the total research has been split into two different 

conceptual models: A quantitative and a qualitative model. This has been done so since the nature of 

the research is fundamentally different and thus the methodology is as well. First, this chapter evaluates 

the quantitative conceptual model which aims to answer research questions 1 and 2. The qualitative 

conceptual model aims at answering research question 3.  

4.1 Research Methodology Part I: The influence of SCF on the Probability of 

Default 
This subchapter concerns the first conceptual model and the statistical tests that have been performed 

in order to accept or reject the null hypothesis: The longer the CCC, the lower the Probability that a SME 

will default. In this chapter the first conceptual model is outlined. Then, the research philosophy and the 

sampling method are evaluated.  

4.1.1 Conceptual model I: Measuring the effect of SCF on the probability of default  

This conceptual model is aimed at answering the two first research questions. According to many 

scientists, SCF will lead to a reduction in working capital, although evidence for this is lacking (More & 

Basu, 2013; Pfohl & Gomm, 2009; Seifert & Seifert, 2009; Wuttke et al., 2013). This is partially due to the 

fact that information about loans isn’t publically available. Another reason is the lack of knowledge 

about SCF among the working population. Regardless, the need for a solution regarding the working 

capital need with SMEs is evident, as pointed out in the report by Hermans et al. (2010). Given the link 

between the amount of working capital in a firm outstanding and its credit worthiness, SCF can also 

influence the latter. Therefore I pose, 

Null Hypothesis: 
The length of the Cash Conversion Cycle has a negative effect on the probability that a SME will default. 

Hypothesis 1: 
The length of the Cash Conversion Cycle does not have a negative effect on the probability that a SME 
will default. 
 

In order to accept or reject this null hypothesis, data of the Rabobank regarding SMEs has been 

gathered and analyzed. Hence, the research method is quantitative. The proposed conceptual model 

therefore looks like figure 7: 

 

 

Figure 7: Null hypothesis Conceptual Model I 
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4.1.2 Research method conceptual model I 

In order to test the hypothesis of this conceptual model, data out of the internal database of Rabobank 

Eindhoven-Veldhoven has been gathered and analyzed. In order to do so, first the research method, 

scope and sampling technique is evaluated. 

4.1.2.1 Research philosophy 

To prove that the two propositions in figure 1 are true or false only factual data will be used, and thus a 

positivist’s approach will be adopted. A positivist characterizes him-/herself through the following 

principles (Blumberg, Cooper and Schindler, 2008): 

 The social world exists externally and is viewed objectively, 

 The conducted research is value-free, 

 The researcher is independent, taking the role of an objective analyst. 

Positivists believe that social reality is observable by observing objective facts. By believing so, positivists 

hypothesize fundamental laws and condition certain scenarios in which they accept or reject these 

hypothesis. This leads to an important assumption which is that not only can the world be viewed 

objectively, it consists of simple elements to which it can be reduced. These elements can be viewed and 

analyzed separately. Observing objectively means that the elements under observation can’t be 

influenced by the researcher. Therefore, the researcher is independent and doesn’t have an impact on 

the solution. This type of research consists out of quantitative measurements of facts. 

4.1.2.2 Control variables 

In order to ensure that analyzable data would be gathered, a quantitative collection strategy had to be 

applied. As stated before, the sampling strategy has been done internally at the Rabobank Eindhoven-

Veldhoven. Their database consists out of a lot of raw data, so the right control variables have to be 

formulated in order to create a lean dataset. Therefore, the following control variables apply: 

Region:  The Netherlands, region Brainport (Eindhoven and surrounding towns). 

Industries:  Automotive, Farming (general), Manufacturing , Retail Food, Retail Non-Food, Transport 
and the  Wholesale Industry. 

Time:   January 2008-January 2013 (5 years). 

Size:  categories taken from the management system of the Rabobank (SIEBEL and BBS). Only 
the category Smallcap is chosen, since this category represents the SMEs best, as well as 
that the oustandings are from a sufficient amount that regularly the financial 
statements of the companies have to be handed in at the bank to update the company’s 
risk profile. The following characteristics apply to the category Smallcap: 

 

Size Description 

Smallcap Customers with obligation > €200.00 or 
earnings €1-€10 million 
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4.1.2.3 Sample size and key variables 

Whether to reject the hypothesis, a lean sample has to be taken from the database of the Rabobank 

Eindhoven-Veldhoven. The strive was to collect as many data as possible, given the control variables. It 

was found that the database of Rabobank Eindhoven-Veldhoven isn’t particularly large. Therefore, all 

companies that pass the criteria are included in the sample. Due to the different size of the Smallcap 

portfolio for every industry, the sample size of each industry differs from the others. 

First, the definition of a default has been defined further. Within the Rabobank the concept of a 

company default is split into four different stages, which are depicted in the following table (Rabobank 

Nederland, 2008):  

Table 1: (Rabobank Nederland, 2008) The stages of default 

Status Description 

D1 The company is more than 90 days overdue. 

D2 Obligor is unlikely to pay its debt obligations. 

D3 Obligor is unable to pay its debt obligations, there is a matter of distressed 

restructuring/foreclosure. 

D4 Bankruptcy 

In this master thesis the stages D2, D3 and D4 are considered a company default. D1 isn’t, this stage is a 

transition stage. At first, the industries Manufacturing and Automotive have been evaluated. In a later 

stage of the master thesis it was decided to include additional industries: Farming (general), Retail Food, 

Retail Non-Food, Transport and Wholesale. The variable of interest is the Days Working Capital. The 

formula of this variable is: 

                      
                                              

 
        

   
 

 

Other financial ratios have also been included in the sample in order to be able to build a proper and 

accurate prediction model of whether a company will default. In the Scorecard that the Rabobank Group 

;currently uses for the category Smallcap, several so-called financials have been derived. These financials 

have been gathered from the sample as well. The financials are:  

 Liquidity ratio: Current ratio is chosen, since it is a ratio which measures the company’s ability to 

pay . Formula: 
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 Profitability ratio: This indicator is chosen since it points out whether the money invested by the 

owner(s) has proven to be a worthy investment and also indicates whether the entrepreneur is 

a good businessman. The formula of this indicator is: 

                     
            

                   
 

 Solvability ratio: This indicator measures the possibility of the company to pay its debts in case 

of liquidation. The formula of this indicator is: 

                   
                                                               

                                  
 

 Cash Flow ratio I: 

 

                        
                                            

               
 

 Cash flow ratio II: 

           
            

                
 

Hence, in total 7 ratios are used in the model. The data gathering time was therefore scheduled to take 
a decent amount of time during the whole project. Especially since every ratio consists out of several 
financial components, with each their own sub-components.  
 

4.2 Research Methodology part II: SCF in the Supply Chain 
The aim of the second conceptual model is to evaluate which factors stimulate the dissemination of SCF 

within the SC. In order to do so, several case interviews have been conducted among key companies in 

the Eindhoven industry. This chapter is sub-divided into the research method and the findings. Based on 

these two the answer to the research question has been formulated.  

4.2.1 Conceptual model II 

The difference between upstream dissemination process and a downstream one within a SC is that in an 

upstream dissemination process a buying firm markets an innovation to its suppliers (Wuttke et al., 

2013). Therefore, SCF is an innovation which targets the suppliers as ‘target adopters’. Hence, other 

factors influence the decision process of decision makers at those suppliers regarding whether or not to 

adopt SCF. In order to gain insights in the factors that influence the decision maker’s decision at these 

suppliers, it has to be tested. To do so, the enforceability vs quality of the buyer-supplier relationship of 

Wuttke et al. (2013) has been taken as example and extended. The forthcoming propositions will be 

assessed through interviews from different perspectives. The conceptual model II is:  
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The propositions are based on the article of Pfohl and Gomm (2009) and Wuttke et al. (2013), but 

specifically applied to the Dutch market. The following propositions have been formulated: 

Proposition 1: 
The SCF initiator’s power in the SC negatively influences the willingness to adopt SCF among other 
companies in the SC.  
 
Proposition 2: 
Obtrusive communication of the SCF initiator positively influences the willingness to adopt SCF among 
other companies in the SC. 
 
Proposition 3: 
Mutual trust between companies in a SC positively influences the willingness to adopt SCF for both 
parties. 
 
Proposition 4: 
Having SCF leverage will positively influence the willingness to adopt SCF among companies in a SC. 
 
Proposition 5: 
The perceived difficulty of incorporating SCF will negatively influence the willingness to adopt SCF at the 
company evaluating the possibility. 

4.2.2 Companies 

The companies at which the interviews were conducted have been carefully selected. The following 

criteria were in place during the selection period: 

Figure 8: Conceptual model II, SCF in the Supply Chain 
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 The company is not a SME, but an established, well-known, company in the Brainport area 

 The company conducts business in the Netherlands as well as abroad. 

 The company is not an OEM company but is further up the chain. 

A criterion that didn’t play a role was whether or not the company has already introduced SCF in the 

company. This is important since companies may have very good arguments for not adopting SCF and 

limiting the scope to only companies that apply it, would bias the results of the study. A criterion that 

was of importance was the aim to have at least one company from the Food & Agriculture (F&A) in the 

sample. This is of importance since the F&A market is further developed in the field of SCF and therefore 

it was perceived as added value to do so. These criteria finally let to the following companies that have 

been interviewed: 

Table 2: List of companies and interviewees 

# Company Person Role Turnover 

1 Frencken Europe B.V. R. Hendriks CFO Frencken Europe €230 million 

2 Sioux H. Duisters CEO Sioux €30+ million 

3 VDL Groep J. Karssen CEO VDL Nederland €1.756 million 

4 Huijbregts Groep F. Huijbregts CEO Huijbregts Groep €100 million 

5 Nedschroef M. Raedts CFO  Royal Nedschroef €500× million 

 

4.2.3 Interviews 

Since the propositions involve social perceptions and interactions, a positivist’s approach is not suitable. 

In this type of research the interpretivist’s approach is chosen. The interpretivist’s approach is 

characterized as follows (Blumberg et al., 2008): 

 The social world is constructed and is given meaning subjectively by people, 

 The researcher is part of what is observed, 

 Research is driven by interests. 
 
Unlike with positivism, which states that the social world is observed by collecting objective facts, 

interpretivism states that the fundamental laws are insufficient to understand the whole complexity of 

social phenomena. Therefore, knowledge is derived from developing ideas that are inducted from the 

observed social constructs. The second major difference with the positivism is that the researcher is part 

of what is observed. This shall also be the case when conducting case interviews, because the 

interviewer influences the answers given by the interviewee, for instance by the manner in which he 

poses the questions. The third major difference is that interpretivism state that research isn’t value-free, 

meaning not totally objective. They state that the social world is observed by seeing what meanings 

people give to it and interpreting these meanings from their viewpoint (Blumberg et al., 2008). 
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Therefore, the knowledge that is developed through interpretivism is developed by taking a broad view 

of phenomena to detect explanations beyond the current knowledge (Blumberg et al., 2008). 

4.2.4 Interview guide 

In line with interpretivism philosophy and the social phenomena to be measured, the data collection 

strategy is qualitative. The specific method is to target SCF pioneers in their industry. The sampling 

strategy is clearly a case study, which means that the found answers will have very limited 

generalizability (Blumberg et al., 2008). Given the fact that no answers are available at all, this type of 

research will prove to be of added value (Dinalog, 2011; Pfohl & Gomm, 2009; More & Basu, 2012; 

Wuttke et al., 2013). 

The research technique is ‘semi-structured’. The goal of semi-structured interviews is, according to 

Blumberg et al. (2008), explanatory. It aims to learn the respondent’s viewpoint regarding to situations 

relevant to the research problem. It is especially useful in different settings as with, for instance, 

different companies. These interviews are also characterized as ‘more focused in-depth interviews’. 

Focused in-depth interviews are interviews in which the interviewer uses different techniques to offer 

the interviewee some guidance in answering the questions (Blumberg et al., 2008). These types of 

interviews allow the interviewer to start with rather specific questions but also allow the interviewee to 

follow his or her own thoughts. The interviewer generally uses a so-called ‘interview guide’, in which 

multiple pre-questions are formulated upfront. These questions are aimed at promoting discussion and 

elaboration. Also, these questions are generally the same throughout multiple interviews. In appendix 6 

the interview guide format can be seen. To ensure internal and external validity and reliability of the 

research, several measures have been taken. These measure are summed up in the following table: 

Table 3: Validity measures 

 Design Case selection Data gathering 

Construct validity Questions formulated 

based on related 

literature 

Not applicable - Interview 

- Last question questionnaire 

-Tandem interviews to reduce bias. 

Internal validity Research framework 

derived from related 

literature 

Not applicable - Multiple respondents from 

different companies and industries 

- Pioneers in their industry. 

Reliability Consistent case study 

guide 

Case study transcripts 

& audio 

Upfront known 

selection criteria 

- Semi-structured interview 

-Interviews transcribed by 

interviewer 
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Part I: The influence of Supply Chain Finance on the probability of default 

5. Statistical analysis 
In SPSS several statistical tests have been performed whether to reject the null hypothesis (that the Cash 

Conversion Cycle has an negative effect on the Probability of Default) and to answer the first research 

question. First, the samples that have been derived from the data will be evaluated. Then, the first 

ANOVA tests performed on the smaller sample are evaluated. Third, the results of this analysis are cross 

validated with the results from the second and larger sample. The chapter concludes with the conclusion 

on the null hypothesis and the first research question. 

5.1 The samples 
At the Rabobank Eindhoven-Veldhoven first a dataset has been derived in the Smallcap category in the 

automotive (N = 25) and manufacturing industry (N = 44), of in total 69 companies. This sample has been 

gathered at the end of November 2013 and consists out of data which meet the criteria as set in chapter 

4.1.1. The data has been gathered with the aim to prove whether the length of the Cash Conversion 

Cycle (CCC) has a negative effect on the probability that a company will default. The variable of interest 

is therefore the Days of Working Capital, DWC. This variable indicates the amount of days that the 

working capital was turned over into cash for the companies. This is the variable of interest because the 

DWC is directly influenced by the usage of SCF and more powerful than the other variables of the CCC 

(DSO, DIO or DPO) alone. The concerning formula is: 

                            
                                              

 
     
   

 
 

Then, after conducting the first statistical analysis, it was decided to obtain a second, but this time 

larger, sample. This sample consists out of data from 7 industries and out of in total 285 companies 

(N=285). This sample has been gathered in the beginning of February 2014. All data has been directly 

gathered from the database of the Rabobank Eindhoven-Veldhoven and again meet the criteria as set in 

chapter 4.1.1. The Rabobank is obligated to ask for financial information, such as the yearly balance 

sheet. This was also an important reason to target the Smallcap category, since it ranges from an annual 

turnover of €1-€10 million, the bank receives this information yearly. With the categories Microcap and 

Starter this isn’t the case. Whereas the Midcap category is not only to small, but also not concerning 

SMEs anymore, since the turnover can reach €300 million. To know if the samples resemble the 

population, they have been checked to the sample that the Rabobank Group used to build the risk 

Scorecard model. It is of importance that the samples resemble each other because the default/non-

default distribution is a main factor in these analysis. The sample that the Rabobank Group used to 

define the model as well as the samples used in this master thesis are listed in the following table 

(Rabobank Group, 2009): 
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Table 4: Overview sample resemblance 

Sample # companies default Default % 

Rabobank Group ‘09 49713 2315 4,83% 

Sample 2 Industries 69 3 4,35% 

Sample 7 industries 285 18 6,25% 

 

As can be deducted from the table, the samples do not deviate severely from the sample used by the 

Rabobank Group in 2009. Hence, these samples are a fair representation of the default distribution of 

the population.  

Cleaning the data 
In order to perform proper analysis, the dataset must be lean. To achieve this, the variables of interest 

have been checked. This has been done and the results of this can be found in Appendix 2. After this, 

the statistical tests were performed, which will be evaluated next. 

5.2.1 One-Way Anova on sample of 2 industries 
An One-Way Anova test has been performed with the aim of proving that the DWC is significantly 

different between the group of healthy companies and the defaulted companies. This is a clear indicator 

that the length of the CCC will have an effect as a predictor on the probability that a company will 

default. To conclude this analysis, the effect size of this analysis in this sample in regard to the 

population has also been calculated. 

The analysis was run with the outcome variable being DWC. The categorical variable was Credit Default, 

with a 0 for the companies that went default and a 1 for the companies that didn’t default. For the 

Manufacturing industry (N=44), the following applies: 

 There is a significant effect of healthy versus defaulted companies, F(1,42) = 4,223, P < 0.05, r = 

0,3. The mean of companies that didn’t default is 48,45 days, the mean of the companies that 

went default is -13,77 days. 

The effect size is 0.3, therefore it is concluded that there is statistical significant difference in the means 

with a medium effect. It shows approximately 9% of the total variance in the total population (Field, 

2008). For the Automotive industry the following applies: 

 There is a non-significant effect of healthy versus defaulted companies F(1,23) = 0,85, P > 0,05, r 

= 0,19. The mean of companies that didn’t default is 51,76 days, the mean of the companies 

that went default is 3 days. 

The sample of the Automotive industry isn’t that strong, since it is only a small sample as well as that 

only one company is in the default category. Regardless, an important conclusion can be drawn out of 
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these analysis. The first is that for the manufacturing industry there is a statistically significant effect 

between the mean of companies that went default to those that didn’t. Looking at the formula for the 

Days of Working Capital, this is logical. Clearly companies with liquidity problems will try and lower their 

DSO and DIO to 0 and extend their DPO. Thus resulting even in a negative score for the total DWC. 

Given the results of the analysis it was decided to obtain a second and larger sample to cross validate 

the results. This sample includes in total 7 industries. The sample and the subsequent statistical analysis 

will be evaluated in the following section. 

5.3 Sample of 7 industries 
To cross validate the results of the One-Way ANOVA test, another sample was taken from the Database 

of the Rabobank Eindhoven-Veldhoven. This was done in the first week of February. This sample 

includes in total seven industries: Automotive, Farming (general), Manufacturing , Retail Food, Retail 

Non-Food, Transport and the  Wholesale Industry. This sample consists out of in total 285 companies 

(N=285). The sample distribution between the industries can be depicted from the following graph: 

 

Figure 9: Distribution of the sample of 7 industries 

In total, eighteen companies went default (6,25%). The total number of companies represent over two 

hundred million euro’s outstanding. The companies that went default alone represent almost twenty-

three million outstanding. The following table shows the details of the number of companies per 

industry and the total value of each industry as well as for the whole portfolio of the Rabobank 

Eindhoven-Veldhoven in the category Smallcap: 

Table 5: Outstanding healthy companies and outstanding of companies that went default in euro’s 

# Industry # companies Healthy Default Default % Total outstanding Total outstanding Default 

1 Automotive 41 40 1 2,44% 25.200.004 1.564.058 

2 Retail Food 14 12 2 14,29% 6.106.834 509.475 

3 Retail Non-Food 70 63 7 10,00% 36.267.666 5.743.590 
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4 Wholesale 58 54 4 6,90% 45.701.009 8.045.197 

5 Industry 41 40 4 9,76% 43.204.691 6.943.741 

6 Farming (general) 45 45 0 0,00% 32.199.964 0 

7 Transport 16 16 0 0,00% 20.647.217 0 

  Total 285 267 18 6,32% € 209.327.385 22.806.060 

The number of companies per industry differ greatly from each other due to the distribution of the 

portfolio of the Rabobank Eindhoven-Veldhoven. As mentioned in the research methodology chapter, all 

companies that fulfilled the criteria have been included in the sample. During the analysis and modelling 

of the risk algorithm of the Rabobank Group, the bank used a sample in which 4,83% of all the 

companies went default (Rabobank Nederland, 2008). In total 10,89% if the total portfolio value went 

default over the last five years. The total value of the companies that went default and its accompanying 

value per industry can be shown graphically in the following figure: 

 

Figure 10: Distribution total outstanding and outstanding went default 

In order to conclude whether the samples of the different industries resemble each other, tests of 

normality and homogeneity of variance have been conducted. It was found that in most cases the 

variables are normally distributed, but not in all cases. This is further and extensively evaluated in 

appendix 3. Then the homogeneity of variance across the samples have been evaluated. This has been 

done in two ways, Levene’s Test and the Variance ratio. The latter is the ratio of the variance which is 

calculated by dividing the highest score through the lowest score of the industries. If the resulting score 

is <2, than homogeneity may be assumed (Field, 2008). It turned out that this wasn’t the case, as well as 

that the Levene’s Test showed as statistically significant result. Hence, the variance of the ratios across 

industries is not homogenous, but heterogeneous. The table in appendix 4 shows this clearly for all 

ratios and in between the industries. 
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Only the Profitability ratio is in fact the only ratio that is homogeneous across the industries, the others 

aren’t over all industries. The fact that the data is heterogeneous isn’t surprising, given the different 

characteristics between the industries. Farming, for example, has a whole different length of the Cash 

Conversion Cycle than Retail Non-Food does. Furthermore the nature of the products are in such extend 

different that different ways of conducting proper business apply. Hence, the heterogeneity of data. For 

an extensive evaluation of the assumption of homogeneity of variance across the industries for all the 

variables, see appendix 4.  

5.3.1 Cross Validation: One-Way ANOVA across industries 
First, the analysis was conducted on the Automotive industry (N=41). In regard to the first sample, the 

second sample has 16 more Automotive companies. There is no apparent reason for this relatively large 

increase over a short period of time. One factor that does play a role is that the financial statements of 

the year 2012 of several companies still had to be processed in the end of November.  This resulted in 

less companies that fitted the criteria and that weren’t included in the first sample. When the ANOVA 

was conducted, it was found that: 

 There is a non-significant effect of healthy versus defaulted companies in the Automotive 

industry, F(1, 39) = 1,47, P > 0,05, r = 0,19. Levene’s test is non-significant, so homogeneity of 

variance is accepted. The mean for companies that went default is 6 days, the mean for 

companies that didn’t default is 53,6 days.  

In comparison to the first sample, the effect of the difference in the means is still non-significant. This 

being said, the mean days of working capital between the groups is almost the same. The mean of 

companies that went default and companies that didn’t in the first sample were  3 days (default) and 

51,76  days (not-default), for this sample it is 6 days (default) and 53,6 days (not-default). 

For the Manufacturing industry (N=41), the sample is slightly smaller than the first sample. This is due to 

the fact that some companies don’t conduct any business anymore with the Rabobank Group and 

therefore, the data is no longer accessible. The results of the ANOVA are: 

 There is a significant effect of healthy versus defaulted companies in the Manufacturing 

industry, F(1, 39) = 5,53, P < 0,05, r = 0,35. Levene’s test is non-significant, so homogeneity of 

variance is accepted. The mean of companies that went default is -0,65 days and the mean of 

companies that didn’t default is 51,67 days. 

This results is also very much in alignment with the first sample, since again a statistically significant 

effect between the means of the default and non-default groups has been found. The effect size of the 

first ANOVA was 0,3 and is nog 0,35 which is a big improvement. In the first sample the mean of the 

companies that went default was -13,77 days and for the non-default companies it was 48,45 days. The 

means of this sample are higher, but there still is a significant big difference between companies that 

went default and companies that didn’t. The cross validation of these samples alone deliver important 

results, namely that there is a significant difference in the means between the companies that default 

and that didn’t default in the Manufacturing industry. Also, for both industries the analysis show that 
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the means are very different, the means of default companies are negative around zero. As for the 

companies that didn’t default it is around 50 days. 

The second form of cross-validation is to evaluate the results of the same analysis on other industries. 

First the ANOVA was conducted on the data from the Retail-Food industry (N=14). The results are: 

 There is a non-significant effect of healthy versus defaulted companies in the Retail-Food 
industry, F(1, 14) = 0,65, P > 0,05, r = 0,07. Levene’s test is non-significant, so homogeneity of 
variance is accepted. The mean of companies that went default is 8,94 days and the mean of 
companies that didn’t default is 4,17 days. 

 
For the Retail Non-Food (N = 70): 

 There is a non-significant effect of healthy versus defaulted companies in the Retail Non-Food 
sector, F(1, 69)= 6,28, P>0,05, r = 0,14. Also Levene’s test show a statistically significant results, 
hence the data is heterogeneous. The mean of companies that went default is 79,73 days and 
the mean of companies that didn’t default is 48 days. 

 
For the Wholesale industry (N = 58): 

 There is a significant effect of healthy versus defaulted companies in the Wholesale industry, 
F(1, 58)=12,79, P < 0,01, r = 0,43. Levene’s test is highly non-significant, so homogeneity of 
variance is accepted. The mean of companies that went default is -53,69 days and the mean of 
companies that didn’t default is 58,66 days. 

 
The last two industries that have been evaluated are the Transport (N = 16) and the Farming (general) 

industry (N = 45). The obtained data of these two industries only contain companies that didn’t default. 

Hence, it is not possible to conduct an One-Way ANOVA on this data. For the other industries this was 

possible and very interesting conclusions can be drawn about the data. These conclusions are evaluated 

in the next chapter, 5.4. 
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5.4 Conclusion on the Null hypothesis and RQ 1 
After conducting all the one-way ANOVA several important conclusions have been derived. The null-

hypothesis is: The length of the CCC has a negative effect on the probability that a company will default. 

The first and foremost important conclusion in that there is a statistical significant difference between 

the mean Days Working Capital of companies that went default and companies that didn’t in the 

Manufacturing and Wholesale industries. The differences in means is of such a nature that the means 

for default companies are negative. For the Wholesale industry µ = -53,69 the Manufacturing industry 

sample 1 µ = -13,77 and Manufacturing industry sample 2 µ = -0,06 days. The means of companies that 

didn’t default are 58,66 days for the Wholesale industry, for the Manufacturing industry first sample is 

48,55 days and for the Manufacturing industry second sample is 53,60 days. For the Automotive 

industry a great resemblance can be found in the values of the means between default and not default 

companies, albeit not a statistical significant one. For the Retail industry, the Retail Non-Food and Retail 

Food, the means aren’t statistically significant, nor are the means of default companies negative or even 

smaller than the means of the companies that didn’t default. It was found that the means of companies 

that didn’t default were actually smaller. This is most likely due to the differences of the characteristics 

between the industries. The industries Wholesale, Manufacturing and Automotive are mostly business-

to-business industries, whereas the retail industry serves consumers. Therefore, the null-hypothesis 

can’t be rejected for the industries Manufacturing and Wholesale. For the Retail Food and the Retail 

Non-Food industries and the Automotive industry the hypothesis is rejected. Furthermore, the 

resemblance between these industries and the Automotive industry is large, mostly due to the common 

characteristics between the industries. It is also important to note that the default/not default 

distributions in the used samples do not deviate from the sample that has been used to define the risk 

profile calculation Scorecard currently used by the Rabobank group. This fact underlines to research 

findings to be genuine with regard to the sample – population distribution. Furthermore, Pearson’s 

effect size has been calculated, it being r = 0,43 for the Wholesale industry, r = 0,19 for the first 

Manufacturing sample and r = 0,35 for the second Manufacturing sample. The effect size of the 

Wholesale sample is a medium to large effect, the effect sizes of the Manufacturing industry depict a 

small-medium and above medium effect, respectively. 

Offering SCF as a financial product will be beneficial for SMEs, by achieving working capital reduction 

and shortening the Cash Conversion Cycle through risk profile calculation on the buyer. More 

importantly, it will also be beneficiary for the banks if they offer this financial product. The analysis 

prove that there is a relation between the Days of Working Capital and the probability that a company 

will default. Hence, by taking this variable into account, the bank should be able to estimate the 

probability of default of a company more accurately. This way, also added value will be created for the 

bank. Hence, SCF is a working capital solution for companies as well as a business opportunity for the 

bank. At this moment the bank already uses an extensive statistical model to assess a company’s risk 

profile. It is therefore interesting to assess how strong the predictor Days Working Capital is, in 

comparison to the other variables used in this risk model. This has been done and the results of this 

analysis are stated in chapter 6. The statistical analysis which have been evaluated in this chapter, and 

the predictive power tests of DWC in chapter 6 lead to the answering of research question 2 and 3.  
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6. Assessing the relative predictive power of DWC 
This chapter evaluates the enhanced statistical analysis which have been conducted to answer the 

second research question (What approach can be used to assess the financial attractiveness of SCF 

among SMEs?) and to build a model which can predict the chance that a company will default. First the 

addition of several financials in the equation will be discussed. 

6.1 Financials of the scorecard 
In order to gain an even better insight into which variables are strong predictors of the model, the 

Smallcap scorecard of the Rabobank has been consulted. In this scorecard, several so-called ‘financials’ 

are requested as input in order to derive the probability that the company will default. The financials 

deducted from the scorecard are ratios about the company’s liquidity, profitability and its cash flow. As 

such, several key variables had to be chosen to take into account. Performance indicators of different 

categories of variables have been formulated to conduct a data analysis on: 

 Liquidity ratio: Current ratio is chosen, since it is a ratio which measures the company’s ability to 

pay. Formula: 

               
              

                   
 

 Profitability ratio: This indicator is chosen since it points out whether the money invested by the 

owner(s) has proven to be a worthy investment and also indicates whether the entrepreneur is 

a good businessman. The formula of this indicator is: 

                     
            

                   
 

 Solvability ratio: This indicator measures the possibility of the company to pay its debts in case 

of liquidation. The formula of this indicator is: 

                   
                                                               

                                  
 

 Interest Coverage Ratio: Is an indicator that measures to which degree the profit before 

interests and taxes can decrease. 

 

                        
                                            

               
 

 Cash flow ratio II: 

           
            

                
 

Also, an operational ratio has been added: Days of Working Capital (DWC). This is the variable of interest 

and it is important to know whether the model better predicts the credit default of a company.  
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Choosing the right statistical method 

According to Field (2008), a logistic regression analysis test is sensitive to sample size, meaning that the 

score can change easily by enlarging or making the sample size smaller. This is a nuisance since this 

sample is particularly small and the effects of including many variables is clear. In order to make test the 

model and make it more robust, a larger sample has been derived. Although the total number of 

companies in the sample is 285, the companies belong to different industries and thus, the can’t be 

combined into one sample. Furthermore. It is important to note that the Rabobank Groep requires 150 

observations per predictor in order to conclude that the results of the test are fully reliable (Rabobank 

Groep, 2009; 2011). This still isn’t the case with the larger sample, therefore it was concluded not to be 

a proper solution. Instead, a different statistical method has been applied: A statistical analysis through 

binomial trees, the CART method.  

6.2 Evaluating the predictive power, the CART analysis 
A CART tree is a binary decision tree that is constructed by splitting a node into two child nodes 

repeatedly, beginning with the root node that contains the whole sample (IBM, 2014). The CART analysis 

is a useful analysis to determine the relevant predictors in a model that predicts the value of a target 

(Breiman et al., 1984). CART stands for Classification and Regression Trees. This analysis maximizes the 

within-node homogeneity, it is therefore used to measure the degree of impurity of a Node. The 

terminal node is the node in which all the cases have the same value for the dependent variable, hence 

is homogenous or ‘pure’ (IBM, 2011). In order to predict whether a company goes default, the Rabobank 

Group uses 5 financials as predictors. The variable of interest of this master thesis is DWC, which is the 

sixth, but an operational, predictor in the model. A Cart analysis will be evaluated which is used to 

determine the best predictors to create a homogeneous groups of data. It is the more appropriate 

statistical method when building a model with the aim of maximizing its predictive power than its 

counterpart the CHAID analysis and other methods, for the following reasons: 

- CART works accurate with small sample sizes, as is the case in our sample, than the other 

decision tree analysis methods.  

- One important characteristic of the CART analysis is that it uses so-called surrogates for missing 

values. This means that when a value of a certain observation is missing, the CART analysis 

automatically uses the value of a highly correlating other variable in its place. This method is 

more appropriate than imputing the mean value of the designated variable into to missing value 

of the observation. Hence, it is more accurate than, for example, the CHAID analysis.  

- CART analysis is an analysis that runs properly when the data is not normally distributed. Also, 

the data doesn’t have to be linear. 

6.2.1 Theoretical background CART analysis 

In Classification And Regression Trees the estimates of accuracy for categorical dependent variables are 

measured in terms of the true classification rate of the classifier (Statsoft, 2014). This analysis differs 

from the decision regression trees because it tries to predict a certain class (the categorical dependent 

variable) rather than a numerical variable (IBM, 2011). The analysis starts with a certain node and then 
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looks for the binary distinction which explains the most variance about the class. In plain words, the 

model takes the following steps (IBM, 2014): 

1. Find each predictor’s best split, 

2. Find the node’s best split, 

3. Split node using the best split found in step 2, until the stopping rules have been satisfied. 

To do so is known as the ‘resubstitution estimate’. This is the proportion of the cases that are 

misclassified by the classifier constructed from the sample. The formula of this computation is (IBM, 

2014): 

      
 

 
∑          

 

   

 

Where d(x) is the classifier and X is the indicator function: 

X = 1, if X(d(xn) ≠jn) is true and 

X = 0, if X(d(xn) ≠jn) is false. 

In addition to measuring accuracy, the degree of node impurity is measured. In this analysis this is done 

with the Gini coefficient. This coefficient is the most often used measured for measuring purity and is 

also used by the Rabobank Group in defining the most suitable predictors for their risk profile Scorecard 

model (Rabobank Group, 2009). The Gini measure of impurity is particularly effective when the 

dependent variable is a categorical one. It is defined as: 

      ∑   |      |  

   

 

The    |   is the probability of category j at the node t and    |   stands for the probability of category I 

at node t. This formula for the Gini coefficient is used when the misclassification costs haven’t been 

defined. 

Furthermore, it is also possible to determine the variable importance of the predictor variables relative 

to each other. This importance in relation to the final tree is defined as the sum across all splits in the 

tree of the improvements that X has when it is used as a primary or surrogate splitter (IBM, 2014). The 

Variable of Importance is defined by IBM (2014) as a normalized quantity relative to the variable having 

the largest measure of importance. Two functions are therefore of importance, the Measure of 

Importance, M(X), and the Variable of importance, VT(X): 

      ∑        
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The variable importance measure ranges from 0 to 100, with the most important variable being the 

benchmark and thus scoring a 100. 

Another important feature of the CART analysis is the ability to prune the decision tree. This feature 

enables a researcher to avoid overfitting of the model. By doing so, the algorithm lets the tree grow to 

its maximum size, after which it is pruned back to the smallest sub tree based on the specified maximum 

difference in risk. 

6.2.2 CART analysis on Wholesale subsample 

The analysis has been first conducted on the Wholesale sample due to the significant difference in the 

means between companies that went default and healthy companies, as well as that the sample size is 

one of the largest (N=58). The analysis which has been conducted has been conducted using a Gini 

coefficient as an ‘impurity measure’. This means that the splits that are found maximize the 

homogeneity of the child nodes (IBM, 2011). The resulting tree looks like: 

 
Figure 11: Decision tree Wholesale industry using CART analysis 

 



 

36 
 

As can be deducted from the tree, the key variable DWC is the first variable used by the computer to 

separate the data. Hence, it is an important predictor, more important than the other predictors. It is 

important to note that all predictors included in the model are significant predictors. Also, most 

companies that went default(3 out of 4)  had a DWC of less than -24,5 days, further underlining that a 

the length of the CCC has a negative effect on the probability that a company will default. Other 

important variables which have been included are the Interest Coverage Ratio and the Profitability 

Ratio, each with accompanying parameters. The model would likely include more variables to split the 

nodes into homogeneous ones if there was a larger sample.  

When comparing the predictors amongst each other, the following graph can be depicted: see figure 12. 

This graph shows each variable’s added value normalized as well as  not normalized, relative to the most 

important predictor to the model which has been assigned a score of 100: 

 

 
 This model does clearly show that DWC is the most 

important predictor. The accompanying classification 

table for this model is: 

 
As can be deducted from the table, the model estimates a 100% of the data right. Hence, it is a proper 

and accurate model to use. The model also used surrogates for missing values. By doing so, the value of 

a high correlating other variable is used.  

6.2.2 CART analysis on the Manufacturing industry  subsample 

As a cross validation, the same analysis has been conducted on the Manufacturing industry subsample in 

order to determine the importance of the variable of interest DWC relative to the other predictors. The 

whole outcome of this analysis is depicted in appendix 5. The graph of predictive importance relative to 

the other predictors is shown in the following figure: 

Classification 

Observed 

Predicted 

,00 1,00 Percent Correct 

,00 54 0 100,0% 

1,00 0 4 100,0% 

Overall Percentage 93,1% 6,9% 100,0% 

Growing Method: CRT 

Dependent Variable: Credit_Default 
Figure 12: Variable Importance analysis Wholesale industry 
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As can be deducted from the table, the 
DWC isn’t the most important predictor. In 
this analysis it is the third predictor,  after 
the Current Ratio and Solvability Ratio. 
Important to note is that again the DWC is 
a powerful predictor, more powerful than 
three other predictors which are currently 
used in the actual risk model of the 
Rabobank Group. 

 

 

 

6.2.3 CART analysis on the industry and Wholesale  subsample 

To conclude this chapter, a final analysis has been conducted on the combination of the two industries: 

Manufacturing and Wholesale (N = 99). The ANOVA results of both industries show a great resemblance, 

in terms of the mean values between the two categories (default/not default). The classification table 

and the relative importance of the predictors show: 

 

 

 

  

 

 
As can be deducted from the figure, again DWC is an important predictor, it is listed as the third 

predictor. As such, it is only a slightly less powerful predictor than Cashflow Ratio and Current Ratio. The 

Classification table shows once again that model using these predictors predicts all defaults/not defaults 

Classification 

Observed 

Predicted 

,00 1,00 Percent Correct 

,00 91 0 100,0% 

1,00 0 8 100,0% 

Overall Percentage 91,9% 8,1% 100,0% 

Growing Method: CRT 

Dependent Variable: Credit_Default 

Figure 14: Variable Importance analysis 2 industries 

Figure 13: Variable Importance analysis Manufacturing industry 
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correctly. Hence, it is a powerful model. The predictors that have been included accompanied with the 

parameters can be depicted from the decision tree, which is depicted in appendix 14. 

6.3 Incorporating DWC in Probability of Default model of the Rabobank Group 
Chapter 6.2 clearly proves that the variable Days Working Capital is a powerful predictor in estimating 

the default of a company. Through the three conducted CART analysis it is also proven that the variable 

is amongst the top predictors of the financials which the Rabobank Group currently uses when 

estimating the probability that a company will default. Therefore it deserves recommendation to assess 

whether the Days Working Capital should be included in the model as a sixth predictor. 

6.3.1 Evaluating the current probability of default model for the Smallcap industry 

The model of the Rabobank Group consists out of financials and non-financials. The financials account 

for 66% of the weight and the non-financials in total for 33% (Rabobank Nederland, 2009). Hence, it is a 

factor 2:1 thereby making the financials twice as important. Given the nature of the variables, the 

financials are ratios and the non-financials are plain answers, these can’t be combined into one formula 

without transforming them. To do so, a scoring system is used which assigns a score ranging from zero 

to ten to each value of each predictor (10 being the highest and most preferred score). In order to do so 

first the data has to be transformed in order to make the financials comparable to each other. This is 

done through a logistically S-shaped transformation (while alternatively, the CART analysis can be 

applied (IBM, 2011)). The following formula applies (Rabobank Nederland, 2009): 

       
  

                         
 

This formula recalculates all the values of the given sample in an order from zero to ten. The Midpoint 

and the Slope are calculated from the sample used. This is done by using the following formulas: 

               
          

 
 

The      and       are the low and high scores. The slope is calculated by using the 95% quantile of the 

standard logistic regression distribution. This is the value of 2,95, since Logit(0,95)=ln(0,95/0,05) is 

approx. 2,95. Thus, the formula for the slope is: 

      
    

          
 

Next, a score is assigned to each value of each predictor of each observation. The model of the 

Rabobank Group assigns these scores to each possible value in order to combine all the answers of both 

the financials and the non-financials. Through a logistic regression all the financials of interest have been 

included and the betas have been determined. The non-financials are determined through using 

frequency tables and the knowledge of experts. They also determine the weight to be assigned to all 

non-financials. For the variable of interest the following parameters have been determined for the 

Automotive industry: 
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Table 6: Illustrative examples of the parameters after logistic S-transformation 

DWC 

Sector Lower limit (including) 

Automotive - ∞ 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 

Score: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Now a multivariate analysis can be conducted. By applying this analysis on all financials and the new 

operational ratio Days Working Capital they can be compared and their relative predictive power can be 

determined. This is important since only the strongest predictors should be included in the model. In the 

Scorecard the five known financials are used, which were at the time the strongest predictors. It is 

important to rerun this analysis with the ratio DWC since it wasn’t taken into account the last time 

(Rabobank Nederland, 2009). The result of this study will determine, along with expert opinions, the 

beta values in the logistic regression model (Rabobank Nederland, 2009).  This results in a complete 

model which will be tested through the measurement of the gini-coefficient. This coefficient has already 

been explained 6.2.1 because it is also used in the CART analysis. If an improvement in the gini 

coefficient is realized it will be more likely that the old model will be adjusted to the new and improved 

one. After this, the model will be assessed using back testing, acceptance tests and impact analysis 

(Rabobank Nederland, 2009). When the model proves itself successful in all these stages, it will be new 

standard for the Smallcap category companies. 

6.4 Assessing the attractiveness of SCF 
By building a model which predicts the amount of annual turnover that will be gained by offering SCF as 

a financial product to SMEs, the attractiveness of SCF has been evaluated. The possible strategies of 

offering this financial product  can be multifold, one’s aim can for instance be to prioritize the 

companies with liquidity problems. On the other hand can the aim be to maximize profits in the first 

year, or a combination of these two. There are multiple strategic trade-offs which have to be made and 

an intuitive model can assist the decision-maker in making these kinds of decisions. This chapter 

evaluates the model which has been built exactly for this reason. The model takes a supplier’s 

perspective. The formula of the model is based on the pricing formula used by the Rabobank Group 

(2013), but altered in order to be simulate the potential SCF value which can be achieved annually: 

                                                            (
                                     

   
) 

Several key variables have to be taken into account in order to make an accurate model. The important 

key variables are: 

                      : This part of the formula is the turnover achieved by the companies that 

are included in the model * 60%. This 60% is based on the answers given by the interviewees on 

the question how much of their supply chain is based in the Netherlands. By targeting these 

companies first, no country culture barrier has to be over won and SCF will be incorporated a lot 
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faster. Second, it is not realistic that a 100% of the company’s turnover will be realized through 

SCF immediately. The companies themselves will have to approach their clients to include the in 

the program and as such, this will take time. 

                     This part consists out of two concepts which complement each other: 

Euribor and SCF Margin. Euribor stands for Euro Interbank Offered Rate, is the average interest 

rate against which the banks can lend money to each other. This variable should be taken into 

account because this rate will otherwise  have to be paid by the bank. SCF Margin is the margin 

which will be calculated onto the cost of goods sold during the year X. The Rabobank Group 

assign 1,5 - 4% margin, this are the two default settings of the model. 

 (
                                     

   
) This part of the formula is the ratio which alters the potential 

value that can be achieved through offering SCF by the time over which the discount is 

calculated. As the payment term is larger so will be the discount, since the upper value will be 

closer to 365. When the payment term is close to zero, the bank will not be able to earn a lot of 

money out of those transactions because the ratio and thus the discount will be lower. The 

payment term can be different among companies and their clients, but in the model an 

assumption has been made based on the answers of the interviewees of a payment term of a 

120 days, based on the interview with Nedschroef, and an invoice transaction time of 10 days.   

As mentioned earlier, the attractiveness of offering SCF to one or multiple companies largely depends 

on the objective of the bank. This attractiveness depends not only on the formula but mainly on the 

criteria that will be established by the decision maker. These criteria are based on the financials and the 

variable of interest of this study: DWC. The model enables the decision maker through an easy and 

intuitive dashboard to choose the optimal parameters for his/her strategy. This way, the value of 

offering SCF will be concise and accurate resemblance of the reality.  

The dashboard 

The dashboard has an intuitive and logical appearance with the input variables on the top left, the 

resulting financial information below that and the graph on the right (see appendix 13 for a screenshot). 

The input variables account for the parameters which have to be set by the decision maker. As such, it is 

up to the decision maker to determine the strategy that will be reflected in the model. Once the input 

parameters are set the model itself uses these boundaries to determine the earnings for the year 2014. 

The output is depicted with a two possible margins, the lower margin of 1,5% and the higher margin of 

4%. In the background the model calculates these earnings based on the large sample of 285 companies 

over 7 industries. As such, it is an intuitive model which should be used in that way, since no information 

is kept up to date. Such a model can (and should) be built in the corporate management system of the 

Rabobank Group, thereby enabling the model to be automatically updated with the latest information 

about the companies and Euribor.  

Model outcome 

Although all parameters can be set to whichever range the decision maker pleases, in this report only 

the results of the variable of interest Days Working Capital has been evaluated. The settings of the other 
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parameters were relaxed, meaning that they were set at their default maximum range. By altering the 

DWC the potential value of SCF changes accordingly. This results in a S-shaped distribution. The 

distribution of the potential SCF value with a SCF of 4% is: 

 

Figure 15: Earnings of SCF over DWC and the cumulative percentage of companies 

This distribution clearly depicts that there is a relative small range of DWC that adds the most potential 

SCF value. Therefore, three scenarios have been defined in order to create a clear overview of the 

effects of determining and using a certain DWC range. These scenarios are: 

- Solving liquidity problems scenario 

- Maximizing profit – mitigating SCF portfolio risk scenario 

- Maximizing total value of SCF portfolio 

Solving liquidity problems scenario 

This master thesis assesses whether SCF is a proper solution for SMEs on the one hand in their strive for 

(working) capital, and banks on the other. If both can be achieved the greatest total benefit socially will 

be realized. This scenario simulates the potential SCF value  with exactly this target. As has been proven 

by the ANOVAs in chapter five, companies who experience liquidity problems will default faster. This is 

evident by the fact that the mean of Days Working Capital  for companies that went default is negative 

for the Wholesale and manufacturing industries, while the mean of companies that didn’t default in 

these two industries are around 50 days. The following means were statistical significant for both groups 

in both industries: 
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  Default -13,77 

Second sample 

Healthy 58,66 Healthy 51,67 

Default -53,69 Default -0,65 

 

To calculate the potential value of SCF, the in- and output parameters of the variable DWC are adjusted 

to -273 (lower bound) and 0 (upper bound). The following applies: 

Scenario I – Solving Liquidity Problems 

DWC -273 0 

Cumulative value of SCF 
€ 2.000 € 510.453 

Cumulative percentage of 
companies 0% 19% 

 

As can be deducted from the table the cumulative potential value of SCF is a little over €300.000. The 

risk involved is, of course, drastically higher since these companies experience liquidity problems and 

therefore the probability of going default is high. By only targeting these companies, the portfolio may 

be called ‘risky’. 

Maximizing profit – mitigating SCF portfolio risk scenario 

This scenario is another extreme one, where the profits are maximized whilst mitigating the risk of 

having companies with a high probability of going default in the portfolio. As can be deducted from 

figure 16, when the average DWC is longer than 0 the potential value of SCF will increase exponentially. 

This does so until DWC reaches a 107 days, after which the graph flattens again. By targeting these 

companies, the relative maximum of earnings will be generated among the minimum number of 

companies. These companies are generally healthy companies as the mean DWC is 53,5 days, which is 

the average mean of healthy companies of the Wholesale and Manufacturing companies. For the 

industry Retail Non-Food the mean average DWC for healthy companies is 48 days. Only for the industry 

Retail Food this isn’t the case, since the mean for healthy companies is 4 days. This being said, the 

sample of Retail-Food is particularly small (N=15) and the relative value of these companies is also small. 

For the Transport and the Farming industries the ANOVA haven’t been conducted since no defaults had 

been taken place. Together, the following earnings will be derived using this strategic scenario: 

Scenario II – Maximizing profit & mitigating risk 

DWC 7 107 

Cumulative value of SCF 
€ 661.483 € 5.661.298 

Cumulative percentage of 
companies 28% 71% 

 

As can be deducted from the table, 50% of all the companies in the sample are taken into account in this 

scenario. This is logical since 94% of the total companies in the sample are healthy companies and as 

such a relatively high percentage fall into this strategic scenario. Also, the risk of this portfolio is very 
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little, since it generally only consists out of healthy companies. A third major advantage of this scenario 

over the scenario of solving the liquidity problems is the ability to cross-sell other financial products to 

the Rabobank’s clients. 

Maximizing total value of SCF portfolio 

Maximizing the total value of the SCF portfolio will be done by offering the product to all companies in 

the portfolio. This means that both the healthy and the less healthy companies will be included in the 

portfolio. By doing so a generally balanced risk portfolio will be established which represents the 

default-healthy distribution, which for the second sample was 6%-94%. The value of this scenario will 

be: 

Scenario III – Maximizing total value of SCF portfolio 

DWC -273 337 

Cumulative value of SCF € 2.000 € 6.627.612 
Cumulative percentage of 
companies 0,4% 100,0% 

 

It should be noted that there are numerous strategic choices that can be made by the decision maker. 

This chapter only includes the strategic choices made when altering the parameter of interest: Days 

Working Capital. Other plausible strategies may include the alteration of one or more of the five other 

parameters. The model is ready to do so and provide the generated information accordingly. This way 

the decision maker at the Rabobank Eindhoven-Veldhoven will get a clear sense of the possible added 

value of offering SCF. This, I hope, will contribute to the SCF dissemination in the Brainport area. 
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6.5 Conclusion on RQ 2 and RQ 3 
By conducting CART analysis on the data over the industries wholesale and manufacturing of the 

Smallcap category of the Brainport area, it is evident that the Days Working Capital is a powerful 

predictor of whether a company will default. The CART analysis is an accurate analysis and especially 

suitable when having a small sample size consisting out of non-parametric data. The analysis proved that 

DWC is a powerful predictor compared to the predictors currently used in the actual Rabobank Group 

risk model. Therefore it is concluded that it deserves recommendation to evaluate including this variable 

in the official model of the Rabobank Group.  

In order to assess the financial attractiveness of offering the financial product Supply Chain Finance to 

companies, all the financials and the DWC are important parameters. In the Wholesale and the 

Manufacturing industry a negative DWC indicates liquidity problems for the SME. Hence, by first 

targeting these companies and incorporating it there will allow them to become more financially sound. 

This might be the strategic decision of the decision maker at the Rabobank. On the other hand might the 

decision maker want to maximize sales for this financial product and to simulate this the parameters of 

total cost of goods sold is of importance. All parameters are of importance and much depends on the 

strategy of choice by the decision maker. In order to generate the potential value of these decisions the 

SCF model has been modelled in Excel and offered to the Rabobank Group. The formula that determines 

the value of offering SCF to companies in the Brainport area is based on the formula currently used by 

the Rabobank Group as the pricing formula. By using this model, the decision maker can create key 

information of the financial scenario which will assist him/her in making these decisions. The model 

shows that the potential value SCF is 4,21 million at 1,5% margin and 6,63 million at 4% margin. 

Important to note is that the sales generated are generated alongside the company’s current credit 

facility. The bank may choose to lower this facility, and with it the bank’s risk, or to maintain it since the 

company may use it to invest the money. 

This research adds value to the research field  in such a way that it contributes a quantitative analysis 

which proves that the Supply Chain Finance is related to the probability that a company will default in 

the industries Wholesale and Manufacturing for companies in the Brainport area.  This research also 

adds value to the research field by applying the analysis on in total 5 different industries and thereby 

failing to reject the null hypothesis on two of them. This research is also highly relevant for the 

Rabobank in the sense that it not only shows that there is a link between SCF and liquidity problems 

among SMEs, but that also accurate estimations of the expected earnings can be made. Thirdly, by 

applying the CART analysis this research shows that relative to the other predictors, DWC is an 

important one and that assessing its predictive power in a larger sample deserves recommendation. 

Therefore it is statistically proven that SCF has the potential to be a very important financial product for 

the Rabobank Group. In order to evaluate the chances and challenges accompanying SCF and its 

dissemination in a supply chain (SC), the second conceptual model has been formulated. This model is 

tested through conducting case interviews with key suppliers in the Brainport area. This part of the 

research provides key insights in the important factors that decision makers take into account when 

deciding whether to adopt SCF. This, in combination with the assessment of the place of SCF in the 

product lifecycle will result in a conclusion about the research in both a small and a broad scope. 
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Part II: Supply Chain Finance dissemination in the Supply Chain 

7. Case interviews 
The research question regarding Supply Chain Finance (SCF) in the supply chain is: Which factors will 

stimulate the willingness to adopt Supply Chain Finance among decision makers of Small and Medium 

Sized Enterprises? During the writing of the master thesis, five interviews have been conducted in order 

to answer this question. In this chapter the findings are presented in detail. During the interviews, the 

interviewees were not only asked their vision regarding the propositions, but also more in-depth 

questions about SCF have been asked. The most noteworthy answers have been stated in this chapter, 

all answers can be found in the transcripts in appendices 7-11. 

7.1 Findings case interviews 
At the beginning of the interviews the interviewees were asked whether they currently participated in a 

SCF program. At this time, Frencken Europe and VDL Groep do. Both participate in a program with 

ASML, as well as that VDL Groep also participates in another SCF program with Philips. Also, Royal 

Nedschroef has initiated this in its own supply chain. Second, they were asked about the foremost 

reasons to adopt the SCF. While presumably it is all about working capital reduction, other motives can 

play a role. This proved to be true, the following list clearly depicts the arguments to adopt SCF: 

1. Working capital reduction (all companies), 

2. Risk profile is calculated on the customer/buyer (all companies), 

3. Especially of added value in a period of company growth (Frencken Europe, Royal Nedschroef & 

VDL Groep), 

4. Deleveraging (Huijbregts Groep, Royal Nedschroef, VDL Groep). 

It is argued by Frencken Europe and VDL Groep that in a period of company growth it is particularly 

beneficial to have incorporated SCF. This is due to the fact that during a growth phase, companies will 

need more credit and more working capital in order to do that. By applying SCF companies now have 

that possibility, while normally banks would be very critical when assessing the inquiry for extra capital 

due to poor historical results. Furthermore, VDL Groep and the Huijbregts Groep state that Deleveraging 

is an important reason for companies to participate in the program, as it is also important for banks like 

the Rabobank. Balance shortening reduces both the asset and the equity side of the balance sheet, 

thereby achieving a better score at the financial ratios which, in turn, is important for the stakeholders 

and agreed compliance (for banks). Sioux doesn’t participate in a SCF program at this point. Mr. Duisters 

indicated to be familiar with the concept of SCF, only that it doesn’t play a role at this time for Sioux 

since they are a financially healthy company.  Prove of the added value of SCF is evident, for example by 

the following statements: 

“We krijgen nu binnen een week het geld waar we voorheen 90 dagen op wachtten.” –  
We now get the money within a week whereas we used to have to wait for it for 90 days. 

Mr. Karssen CFO VDL Nederland 
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“Normaal is het 60 dagen in de maand en nu krijgen we het geld met 10 dagen.” –  
Normally we get paid once every 60 days and now we get the money within 10 days. 

MR. Hendriks CFO Frencken Europe 
 

“De toeleveranciers hebben zekerheid over hun cash en dat is hun heel veel waard.” – 

The suppliers now have certainty over their cash en that is of much value to them. 

Mr. Raedts, CFO Royal Nedschroef 

 

The way SCF works in practice is that ASML has a deal with the Deutsche Bank who offers the SCF 

product. The product is a combination of an amount of credit, combined with an IT platform which is 

comparable to an intranet website. Every company can log in with his own codes. After this the 

company will see which invoices that have been approved by ASML, hence which are eligible for SCF. 

The company selects the invoices it want to have paid out (or the IT platform processes these 

automatically). The bank then pays out the amount of the invoices and charges a special margin on top 

of that for performing this service. This system only requires the companies in the program to check up 

on the receivables on the special intranet site. VDL Groep chose the option to have the bank pay out 

every invoice automatically. This eliminates any delay in the process as well as it saves the employees 

time checking the invoices. Both VDL Groep and Frencken Europe state that there is little information 

and attention required. It may be concluded that the product SCF relies heavily on the IT platform. Up to 

the date of the interview neither one of the companies experienced any problems, setbacks of 

challenges in the SCF program. Although mr. Hendriks, Frencken Europe, states that the big legal 

contracts and the complex, unfriendly written conditions were a hassle in the beginning. Mr. Karssen, 

VDL Groep, didn’t see the contract himself, his staff handled the details. Mr. Raedts, of Royal 

Nedschroef, states that their SCF program, which they have initiated themselves toward their suppliers, 

run smoothly. The program just started with the Rabobank Group and already many suppliers are 

included. 

The conclusion that incorporating SCF in a company is 

relatively easy is particularly interesting since More and Basu 

(2012) concluded that there is ‘a strong need for coordination 

between the departments finance and procurement’, but this 

research show that this is not the case. Furthermore, Wuttke 

et al. (2013) concluded in their research that ‘organizational 

innovation’ is an important process which companies need to 

go through in order to successfully introduce SCF. Also, all 

companies state that the perceived difficulties of 

incorporating SCF in the company is a strong negative 

influence on the decision whether to adopt it. 
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Figure 16: Perceived difficulties of incorporating SCF 
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Hence, there may be concluded that in order to stimulate SCF dissemination in the chain, it is of upmost 
importance to point out the ease of using a SCF program. This is further underlined by both Mr. Hendriks 
of Frencken Europe with the following statement: 
 
“Het was kant-en-klaar uitgedokterd en ik moet eerlijk toegeven dat het erg soepel verloopt.” –  
It was very easy to incorporate in the company and I have to admit that it run very smoothly. 

Dhr Hendriks CFO Frencken Europe 
  
While stimulating SCF dissemination in the supply chain, 

obtrusive communication as a means of promotion 

should be avoided. The interviewees indicated this type 

of communication to be a negative effect, as is evidently 

shown in figure 18. 

To the question whether the companies will or have 

initiated a SCF program to their suppliers, all 

interviewees answered no except for the Royal 

Nedschroef. As for the reasons why they haven’t done 

yet, some important answers were given. Among these 

answers were:  

“Ik heb de vraag van mijn toeleveranciers nog nooit gehad.” – 
 I have never had that question from our suppliers. 

Mr. Karssen CEO VDL Nederland 
 
“Wij zijn te klein om het initiatief te nemen. We hebben een paar man op de administratie zitten, we 
hebben geen juridische afdeling, dat zet geen zoden aan de dijk.” –  
We are too small to take the initiative, We have only a few people at administration, we don’t have a 
legal department, we’re too small. 

 
Mr. Hendriks CFO Frencken Europe 

 

The answer given by mr. Karssen, VDL Groep give a clear indication of how supply chain minded 

companies are and how important the factor Trust between companies is. Mr. Hendriks states that 

Frencken Europe isn’t in the position to do so, mr. Duisters from Sioux states the same. It involves too 

much challenges setting up such a program like legal issues concerning the contracts. Also mr. Karssen, 

VDL Groep, agrees by stating that they would be willing to assess this possibility, also because it will 

create goodwill among the company’s suppliers, although it isn’t their core business. Hence, the 

companies are interested to participate but don’t think they’re able to initiate such a program. This 

statement made by the companies VDL Groep, Sioux and Frencken Europe is interesting giving the 

perceived ease that goes with participating in such a program. 

A company that has initiated a SCF program itself is Royal Nedschroef. They’ve done so with the goal to 

mitigate the effect of their decision that they extend their payment term from 60 to a 120 days. 

Although the program only started recently, mr. Raedts, CFO Royal Nedschroef, already spoke about 
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Figure 17: The amount of obtrusive communication 
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extending the program and enlarging the SCF credit facility in order to be able to include more suppliers 

in the program. The inclusion to the SCF program is done through a top-down approach, whereby first 

the largest suppliers are included and later the smaller ones. This being said, mr. Raedts from Royal 

Nedschroef stated that he thinks that starting a SCF program can be a hassle for most companies and 

that is why these companies don’t do it. The fact that Royal Nedschroef did was partially do to the 

mitigating the effects of extending the payment term, but also because of their position in the supply 

chain. It is more easy and logical to start a SCF program if the distribution of power between you as a 

company and your suppliers is in your favor. To the question who can best start a SCF program which 

serves the whole supply chain, mr. Raedts stated that in the Automotive supply chain it is more likely if 

the companies with the greatest cash flows and power do this, such as the OEM’s Audi or BMW. He also 

stated that Royal Nedschroef is too small a company to do this beyond their direct suppliers. There also 

lie opportunities for banks as well as for trade organizations. Especially in Germany the trade 

organization of the Automotive industry has a lot of power and it also includes the suppliers of the 

OEM’s not only the OEM’s themselves. Mr. Raedts further states that for a bank, offering this financial 

product, it is a smart move to work their way through the supply chain, forging an alliance with an OEM 

as a starting point. This is underlined by all other interviewees who agree on that there lie chances here 

for a bank who will provide this service. Frencken Europe argues that this can be best arranged through 

an particular industry organization and standardization. This will enhance transparency and easy 

accessibility to and for SMEs. Mr. Karssen, VDL Groep, doesn’t have a specific preference to which 

shareholder should develop such a program, accessible for all companies. Mr. Duisters, Sioux, thinks 

that a bank will play an important role, or at least, can play an important role. Furthermore, all 

interviewees agree on that supply chain integration will only continue in the decennia to come. Mr. 

Duisters, Sioux, argues that especially in the Eindhoven region the collaboration will intensify. According 

to him OEM’ers see themselves as a ‘head-tail’ company, thereby outsourcing the development and 

manufacturing phases to their suppliers, mr. Raedts from Royal Nedschroef states the same. This is also 

underlined by both mr. Karssen, VDL Groep, and mr. Hendriks of Frencken Europe. The two figures in 

Appendix 12 depict a supply chain of an OEM in the year 2000 and 2020, which is a value chain with an 

OEM’er acting as a head-tail company. 

When the interviewees were asked about the specific factors which influence a decision maker at a SME 

whether to adopt SCF they unanimously declared that Trust is the most important positive factor. 

Thereby making it absolutely clear that without trust, SCF will not likely disseminate between links in the 

SC. The following graph states the scoring details: 

In the literature the factor ‘Trust’ is also marked as 

important, as for instance in the research of More 

and Basu (2012)  and Wuttke et al. (2013). What is 

interesting is that this research clearly concludes 

that Trust is of paramount importance, while in the 

research of Wuttke et al. (2013) the factor is stated 

as being ‘a positive one’. Mr. Karssen, VDL Groep, 

stated that beside trust, the cultural aspect weighs 
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Figure 18: The amount of trust between the companies 
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heavily. According to him this is due to the business mindset that accompanies a certain culture, for 

instance the North-American culture is very short-term minded while the Dutch culture is generally 

more long-term minded. This can be an extra obstacle in the decision whether to join a SCF 

program/initiate it to a certain company. Mr. Raedts, Royal Nedschroef, states that cultural differences 

are something to assess beforehand, a SCF program can run smoothly in a multinational supply chain. 

Their SCF program includes many companies that aren’t situated in/originally from the Netherlands but 

no problems have occurred. Most companies of the interviewees state that many links of their supply 

chain are situated in the Netherlands and more specifically in the Eindhoven region. Frencken Europe 

indicates this to be 70%,  mr. Duisters of Sioux, states it to be 60%, just like mr. Karssen, VDL Groep.  Mr 

Duisters, Sioux, showed a figure depicting the offices of the first tier and second tier suppliers in the 

Netherlands, see figure 20 (Sioux, 2013), thereby stating that an important and large part of the OEM’s 

supply chain is here in the Netherlands.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

This is of importance since it being the same country, also the same culture and the way of conducting 

business applies and that on its own is an important condition for effectively applying SCF (Phohl & 

Gomm, 2009; Wuttke et al., 2013). This statement is also underlined by mr. Karssen of VDL Groep who 

said:  

“Wij zullen bijvoorbeeld niet zomaar een bedrijf van hier uit de buurt en waar we lang zaken mee doen 
laten omvallen.” –  
We won’t abandon a company out of this region and with whom we have been conducting business for a 
long time without a strong reason. 

Mr. Karssen CEO VDL Nederland 

Thus concluding that the cultural aspect is one to reckon with.  In this research the trade-off in cultural 

differences as a factor whether to adopt SCF hasn’t been evaluated extensively. Cultural differences can 

be company related differences or nation related differences, and these two aspects can differ from 

Figure 19: (Sioux, 2013) First, second and third tier suppliers in the Brainport area and the Netherlands 
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each other. Given that it is beyond the scope of this research it will be of added value to conduct further 

research on this. 

To the question whether the amount of leverage influences the decision to adopt SCF the interviewees 

answered that it only is of a minor positive influence, as is depicted in figure 22. This, again, disputes the 

findings of the research of Wuttke et al. (2013), who argued it to be of a major positive influence. The 

following figure clearly indicates that the interviewees perceive it of only a minor positive influence. Mr. 

Duisters, Sioux, mr. Karssen, VDL Groep, and mr. Huijbregts, Huijbregts Groep, indicate not to be 

impressed by arguments brought to their attention by any other party when making these kinds of 

decisions. Mr. Hendriks, Frencken Europe, indicates it to be of moderate positive influence when 

assessing an option like SCF. 

 

 

 

 

 

 

 

Lastly, the interviewees declared that if the power in the supply chain lies with the SCF initiator, figure 

21, this will have a negative effect on the willingness to adopt SCF. This is mostly due to the little 

negotiation power the decision maker will have. Also, it is often the case where the more powerful 

shackle in the chain simply demand changes of contracts, leaving the SMEs with little choice. This is 

underlined by Mr. Karssen who said:  

“Kleine bedrijven die geen keus meer hebben omdat ze helemaal in de tang zitten, dat gebeurt natuurlijk 
heel veel.” –  
Small companies that don’t have a choice anymore because they cornered by the bigger ones, that 
obviously happens a lot. 

Mr. Karssen CEO VDL Nederland 

The findings of the interviews are evident and result into clear conclusions on the propositions as well as 

on other aspects of Supply Chain Finance dissemination in the supply chain. The following section 

evaluates the conclusions on the propositions and about Supply Chain Finance in general. 
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7.2 Conclusion on SCF dissemination in the Supply Chain (RQ4) 
The aim of the second conceptual model is to provide key insights in the question: Which factors will 

stimulate the willingness to adopt Supply Chain Finance among decision makers of Small and Medium 

Sized Enterprises? To do so, the enforceability of dissemination versus the quality of the buyer-supplier 

relationship of Wuttke et al. (2013) has been adopted and extended. This is the second conceptual 

model and has been tested through conducting case interviews at key suppliers in the Brainport area. In 

addition, this research has mostly been conducted from a supplier’s perspective, only the Royal 

Nedschroef has initiated a SCF program. According to the interviewees trust is the only factor that 

actually stimulates the adoption of SCF, all companies rated it with a score of 5. Therefore, proposition 3 

is accepted: Mutual trust between companies in a supply chain (SC) does positively influence the 

willingness to adopt SCF. The results of the answers given by the interviewees also depict that the power 

of the SCF initiator is of negative influence. This also goes for the perceived difficulties of incorporating 

SCF. Hence, proposition 1 and 5 are also accepted:   

 The SCF initiator’s power in the SC does negatively influence the willingness to adopt SCF among 

other companies in the SC (proposition 1). 

 The perceived difficulty of incorporating SCF does negatively influence the willingness to adopt 

SCF among the company evaluating the possibility (proposition 5). 

Propositions 2 and 4 are rejected as the answers of the interviewees clearly stat that: 

 Obtrusive communication of the SCF initiator does not positively influences the willingness to 

adopt SCF among other companies in the SC (proposition 2). It is a negative influence. 

 Having SCF leverage is a minor positive influence to the willingness to adopt SCF among 

companies in a SC (proposition 4). Two interviewees indicated SCF leverage to be a positive 

influence, the other companies declared it to be of no influence at all. 

This research is of added value to the research field since it evaluates and further develops the model of 

Wuttke et al. (2013). It contradicts their findings in the sense that: 

 The factor trust has been proven to be a very positive factor and not a modest one.  

 SCF leverage is proven to be a minor positive influence instead of a ‘very positive’ influence. 

 The added factor ‘perceived difficulties of incorporation’ is the number 1 negative factor.  

Also, in addition to the model, the findings of this research disputes the statements made by More and 

Basu (2012) and Wuttke et al. (2013) that there is a ‘strong need for coordination between the 

departments finance and procurement’ as well as a ‘organizational innovation’ in order to successfully 

introduce SCF. These statements are not supported by the evidence found in this research.  Both mr. 

Hendriks and mr. Karssen rely heavily on a clear IT platform after which SCF is not a challenge to 

incorporate in the organization. After this was established, little energy or attention was required of the 

companies and their own organization. In conclusion, this research shows that there are misperceptions 

about SCF as a financial product and as a result companies are reluctant to initiate it among their supply 

chain. This, as it turns out, is not necessary and formulating a strategy which aims at tackling this 

problem has the highest chance of successful Supply Chain Finance dissemination. 
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8. SCF: Place in the Product Life Cycle 
This chapter evaluates the new product development strategy of the Rabobank’s product Supplier 

Finance (= Supply Chain Finance) and its place in the Product LifeCycle (PLC).  

8.1 Supplier Finance project and product of the Rabobank 
SCF is currently a product of the Rabobank Group under the name ‘Supplier Finance’. The product’s IT-
system is operational as of August 2013 and has been developed as a typically break through innovation, 
via an autonomous group with the following specific characteristics (Langerak 2012 lecture 7): 

 
Figure 22: (Langerak, 2012) Characteristics of autonomous new product development groups 

Figure 23 shows the characteristics of an autonomous group who are developing a break-through 

innovation. A break-through innovation is an innovation which often involves targeting a fast growing 

niche market (Langerak, 2012). This narrow strategic scope has also been used with the launch of 

Supplier Finance (SF). SF is targeted first at the OEM’s, as well as key suppliers in the Netherlands. This 

means that first the big and creditworthy companies have been targeted. Reasons for this strategy are 

evident, the bank earns the most money with the transactions of these companies as well as that they 

are very creditworthy. Hence, a very small risk is involved of not getting paid. Another important reason 

for this strategy is to go head to head with direct competitors who also have a SF program, like the 

Deutsche Bank and Citi Bank. By using this strategy the supply chain will be penetrated from the top, 

starting at the largest and most creditworthy companies. Although from a risk perspective this is a 

sound strategy, it is not aimed at the companies who are in dire need of this product: Companies further 

upstream and in particular SMEs. 

What depicts a highly innovative technical product according to (Hultink, Hart, Robben & Griffin, 2000) is 

that the designated companies launches it to target a fast growing niche market, using exclusive 

distribution channels. As such, it is really a technological push. This is also the case with SCF, the market 

doesn’t realize its possibilities and the benefits involved. This is also the case with Supply Chain Finance 

as is evident by the statement of Mr. Hendriks, CFO Frencken International: 

“volgens mij weten ze niet eens wat Supply Chain Finance is.” –  
I don’t think they even know what Supply Chain Finance is. 

Dhr. Hendriks CFO Frencken Europe  



 

53 
 

By pushing the technology in the market, the market itself will be created. The Rabobank is able to do so 

due to their unique cooperative business model. By doing so, the rate of diffusion will pick up and the 

Rabobank will reap the benefits. The current position of SCF in the PLC can be defined in the following 

figure (adapted from Langerak, 2012 lecture 8): 

 

The market window of opportunity is most opportune at this moment, since there is an unsolved high 

need of the customers (these being the SMEs). Important benefits of launching the product early in the 

market are (Langerak, 2012 lecture 8): 

- Long length of PLC 

- Long time to peak sales 

- Locking-in on customers 

- High sales growth rate 

- High product advantage 

- High margins 

- Few competitors 

 
The launch strategy of the Rabobank Group is targeting the OEM’s and other multinationals first and 

then, using a top-down approach, letting it disseminate itself in the supply chain. The OEM’s do have the 

most power in their respective supply chains and given the answers given by the interviewees it is the 

proper starting point. Using their power and influence over other companies in the supply chain SCF will 

disseminate more quickly. Important remark is that now that the Rabobank Group has already set this 

into motion, it deserves recommendation to speed up this dissemination by proactively approaching 

companies more upstream in the supply chain. This will enable the Rabobank Group to realize a larger 

market share in less time and thus creating sustainable business opportunities to cross-sell other 

financial products.  

Figure 23: Place of SCF in the Product Lifecycle 
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9.  Research conclusion 
This study focuses on assessing whether Supply Chain Finance (SCF) is a proper solution for the liquidity 

problems experienced by Small and Medium sized Enterprises as well as evaluating the current status of 

SCF dissemination in the supply chain. The following main research question has been formulated: 

Does Supply Chain Finance have a positive effect on the creditworthiness of Small and Medium sized 
Enterprises and should the dissemination of Supply Chain Finance to these companies in the Supply Chain 
be prioritized? 
 
This research proves that Supply Chain Finance is a financial innovation which reduces the Cash 

Conversion Cycle of a company as well as lighten the financial burden of a supply chain through working 

capital reduction. The theory behind SCF is relatively easy, but proof about its functionality was lacking. 

Phohl and Gomm (2009) showed theoretical evidence of the usability of SCF as a means of working 

capital reduction. Wuttke et al. (2013) were among the first to conduct research in the field and 

delivering empirical evidence. They adopted a buyer’s approach and developed a SCF adoption 

framework. This research went well beyond that scope and extended the ‘enforceability of 

dissemination versus quality of buyer-supplier relationship’ model of Wuttke et al. (2013) with one 

proposition and evaluated it from the buyer’s as well as the supplier’s perspective. This has been done 

through semi-structured case interviews. Also, multiple quantitative analysis have proven that there is a 

negative correlation between the length of the Cash Conversion Cycle, measured through the variable 

Days Working Capital, and the probability that a company will default for the industries Manufacturing 

and Wholesale. The sample of the Automotive industry shows the same characteristics only no 

statistical significant effect want found, probably due to the small sample size. Concluding that there is a 

negative effect is an important conclusion since Small and Medium sized Enterprises in these industries 

in the Netherlands experience liquidity problems. On the one hand does their relatively weak position 

compared to the OEM’s in their respective supply chains result in lower margins and longer days sales 

outstanding. On the other hand, banks have to comply to Basel III and are more strict when assessing a 

loan inquiry. Supply Chain Finance as a financial product will enable to shorten the Cash Conversion 

Cycle of the SMEs as well as offer a solution to the bank’s trade-off in their assessment of loan inquiries. 

Although at this point in time it does not have a direct positive effect on the creditworthiness yet. This 

being said this research does not only proves the link of SCF to the probability of default, it also shows 

that the predictor Days Working Capital is a strong predictor, among the strongest predictors that are 

currently being used by the Rabobank Group in their risk profile assessment model. Therefore, it 

deserves recommendation to carefully assess whether this predictor should be included as an extra 

predictor in that model. If proven so, there will be a direct link between applying SCF and the risk profile 

of that SME. This means that through the usage of SCF, companies become more creditworthy and their 

chances of going bankrupt decreases. This, in turn, decreases the risk of the total portfolio of the bank, 

which is particularly important regarding the so-desired tier 1 AAA status.  

Supply Chain Finance is currently a financial product which the Rabobank Group offers to Original 

Equipment Manufacturers and other multinationals. It deserves recommendation to the Rabobank to 

evaluate the option of proactively approaching companies that are more upstream in the supply chain. 

This will result is in gaining market share quickly and early in the product’s lifecycle. The assessment of 
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this decision will be supported by the SCF simulation model that has been developed based on the 

samples used in this study. The interviewees stated that it is relatively easy to incorporate the product in 

their companies and given that the Rabobank already had a fully operational IT platform it should be 

possible to do so. This way the supply chains will not only be penetrated through a top-down approach 

but also at every level simultaneously. By doing so, the bank will be able to generate additional sales of 

approximately €5,7 million, with relatively low risk in the portfolio (scenario II, DWC range is (0,107) see 

page 42).  An unique, but important, feature of Supply Chain Finance is that while it is offered to a client 

of the bank, other companies will also come into contact with it since they are included in the program. 

This, in turn, will enable the bank to cross sell other important products, like credit facilities, or even 

better, convince these companies to switch banks. This means that the indirect sales of SCF are also 

considerable. In the years to come, Supply Chain Finance will grow from the targeted niche market to a 

mainstream product. The market window of opportunity is currently very favorable to step in and since 

the Rabobank Group already did, their clients can be locked in early in the product’s lifecycle. The bank 

will thereby realize sustainable business opportunities with these customers. Hence, the added value of 

Supply Chain Finance is manifold and difficult to express accurately in euro’s. This research does make it 

clear that there is a high need and a lot of potential for this product and that it will become more and 

more important for companies and banks alike in the years to come. 
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10. Discussion 
The fact that there is a statistical significant difference in the means of Days Working Capital between 

healthy and default companies for the industries Wholesale and Manufacturing is an important 

conclusion for the research field since it directly links Supply Chain Finance to credit default. 

Furthermore, the conducted CART analysis proves that Days Working Capital is a strong predictor, even 

stronger than several financials currently used by the Rabobank Group in the credit scoring model. 

Hence, further research aimed at assessing whether this variable should be included in the credit scoring 

model of the Rabobank Group will prove to be beneficial for the bank. If proven so, a direct link will be 

established between SCF and the risk profile of the company. Also, further research should be 

conducted for the Automotive industry, since it possesses the same characteristics as the Manufacturing 

and Wholesale industries in the used samples but in which no statistical significant difference was 

found. Furthermore, research dedicated at rejecting the null hypothesis using a larger sample from for 

example the Netherlands or Europe, will prove to be of added value. If the null-hypothesis is not 

rejected in a larger sample, it will support the conclusions of this study and enlarge its generalizability. 

The second conceptual model of this research evaluated the factors that are a positive or negative 

influence on the decision whether to adopt Supply Chain Finance (SCF) from a Small and Medium sized 

Enterprise’s perspective, as well as the dissemination of Supply Chain Finance through the supply chain. 

During the interviews the interviewees stressed the importance of cultural similarities between the 

companies in their decision whether to initiate/join a SCF program with them. To determine the degree 

of importance of cultural alignment in the supply chain, further research should be conducted as it 

exceeds the scope of this research. It will be particularly beneficial to the research field when it’s aimed 

at whether in this trade-off company cultural driven or nation cultural driven differences are more 

important. Also, the answers of the interviewees point out that the companies can/are participating in 

multiple SCF programs. This can be one via a SCF program with one Original Equipment Manufacturer 

(OEM) and another SCF program with another. This means that not all of their products will be included 

in one SCF program, only the products that they sell to the designated OEM’er. Thus, it may be assumed 

that initiating or accepting/rejecting participation in a SCF program depends also on the supplier 

strategy. According to the Purchasing Portfolio of Kraljic (1983), a company develops effective supplier 

strategies/purchasing strategies by assessing the order of importance of every part/product which they 

buy. As such, their strategy depends on this prioritization. Hence, the decision maker’s decision 

regarding SCF will probably be influenced by the importance of the designated product/company in 

comparison to the whole product portfolio. Further research aimed at evaluating this will prove 

beneficial for the research field as a whole as well as for the industries, since it will enable companies 

and banks to formulate different strategies when targeting these companies. Thirdly, the effect of cross-

selling should be interesting to measure by dedicating research to this phenomenon. Through the 

participation in a SCF program, which we assume to run smoothly, it is highly likeable that the bank will 

enable to approach that company and sell them additional services and/or products. This means that 

the indirect added value of SCF as a financial product is very large. Research addressing this can be 

conducted through a survey among companies in specific industries that already participate in a SCF 

program for some time. 
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Postscript 
The research started with a very broad scope. At first, the literature review was conducted and 

functioned as a sort of funnel which narrowed that research scope. Beforehand I thought that credit 

unions would play a main role in the research, during the writing of the literature review it became clear 

that this would not be the case. Hence, the research scope shifted in a different and more potential 

direction towards a working capital solution for the small and medium sized enterprises in the 

Netherlands: Supply Chain Finance.  

Mr. Rooijakkers, my mentor from the Rabobank Eindhoven-Veldhoven, as well as Prof. Dr. mahieu both 

acknowledged the potential of SCF and stimulated further research on this matter. This resulted in the 

start of the master thesis project at the Rabobank Eindhoven-Veldhoven in the first week of October. 

The first few weeks I spend a lot of time getting to know the company and the company web-based 

platform which contains all the information. Also, I read articles and books concerning economic 

concepts in order to familiarize myself with economic concepts that are related to Supply Chain Finance 

and/or topics of conversation on the working floor. In the first week of November the first edition of the 

research proposal was handed in. From a very broad scope it had been narrowed down to the two 

problem statements described in chapter 2.3. It became clear to me that conducting this research at the 

Rabobank Eindhoven-Veldhoven enabled me to evaluate quantitative data and thus running statistical 

analysis on data to which many scientists don’t have access to. On the other hand it seemed imperative 

to me that the opportunities and challenges of SCF in a broad sense should also be evaluated in order to 

create a full and clear overview. This would enable me to connect the micro research analysis to the 

bigger picture and try to really deduct important conclusions out of it. Now that the master thesis is 

written I look back on a period where I learned a lot in a vibrant working environment whilst working 

with people who challenged me to get the best out of myself. I wanted to learn more about the overlap 

between finance and technology and I think I succeeded in that regard. In this research I managed to 

connect several theoretical backgrounds of different master courses, i.e. Management of Product 

Development, Entrepreneurial Finance, Marketing & Innovation and Philosophy, together. This has 

resulted in this thesis and I sincerely hope you enjoyed reading it just as much as I enjoyed writing it.  

Mr. Rooijakkers has mentored me during the research project and our sparring sessions often resulted 

in new insights. He continuously stimulated me to connect parts to wholes and to evaluate the bigger 

picture. Also, it was possible for me to conduct interviews with high ranked people at renowned 

companies through the extensive network of Mr. Rooijakkers. Therefore, I would like to thank him for all 

of his constructive feedback, time and patience over the last six months. 

During the research project I had several meetings with Prof. Dr. Mahieu about the statistical analysis of 

this study. During these sessions Prof. Dr. Mahieu steered me in the right direction through constructive 

feedback with the aim of fine-tuning the analysis. Therefore, I would also like to thank Prof. Dr. Mahieu 

for all his time and feedback during this master thesis project. 
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Appendix 1: Characteristics of Small and Medium Sized Enterprises 
In the world of finance a clear difference is made between large enterprises and small and medium sized 

enterprises (SMEs). A large company is a company that usually has different shareholders and is related 

to a certain stock index. A small company is indexed through either the number of employees or the net 

annual turnover (EIM, 2013; Hemans, Barnard, Dirken, Zonneveld, Mijs & ..., 2010; MKB Servicedesk, 

2013). Furthermore, according to the MKB Servicedesk (2013) are ‘average companies’ the companies 

who have less than 250 employees or a net annual turnover of maximally 50 million euro´s or an annual 

balance sheet which does not exceed 43 million euro. Small companies are companies whose annual net 

turnover does not exceed 10 million euro or who have a balance sheet of maximally 10 million euro. 

Ultimately, there are also micro enterprises, which have less than 10 employees, a net annual turnover 

of maximally 2 million euro or a balance sheet that is smaller or equal to that amount. These three 

categories taken together are called SMEs. 

Another distinction can be made between the SMEs and the large companies when it comes to the value 

it adds to a nation´s economy. According to De la Torre et al. (2010) do SMEs account for the majority of 

firms in a nation´s economy and therefore represent a large share of the employment. This is also the 

case in the Netherlands where 99% of the Dutch companies are considered to be a SME (MKB 

Servicedesk, 2013). Furthermore, they represent 58% of the turnover in the trade industry and 60% of 

the total employment. This importance of SMEs is further underlined in a report de Kok and De Wit 

(2013) who concludes that small businesses contribute more to job creation than other larger ones. A 

research conducted by De Swaan et al. (2011) concludes that SMEs, and in particular high-technological 

start-ups, are a driving force of the Dutch economy. 

Besides differences in growth or annual turnover, large companies differ greatly from SMEs in a number 

of ways, for instance regarding their focus and creditability. Large companies tend to focus on the short 

term, thereby aiming at maximizing shareholder's profit while small companies tend to focus on the 

long-term and to achieve continuation of their company. Their main drive is the social status that comes 

with having a financial healthy company (Duffhues & Roosenboom, 2011). Likewise, large companies 

have a high creditability due to their size and credit ratings, for small companies this is more difficult to 

determine (Hermans et al., 2010; Duffhues & Roosenboom, 2011). 

Another major difference between the large companies and the SMEs, is the number of bankruptcy. Due 

to the financial and economic crisis companies in general experience liquidity issues. Especially in the 

industry sector, bankruptcy is often the consequence. Given the position of SMEs in the supply chains, 

they suffer from extended payments terms forced upon them by a large and powerful buyer and/or are 

they the victim of the changed regulations in the financial sector.  
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Appendix 2: Exploring the first sample of 2 industries 
The first sample comprises of two industries, the Automotive industry and the Manufacturing industry. 

The manufacturing industry itself consists out of 44 companies (N=44) and the Automotive industry of 

25 (N=25) companies. It was found that the variable of interest DWC is normally distributed. 

Cleaning the data 
In order to perform proper analysis, the dataset must be lean. To achieve this, the variables of interest 

have been checked. The following list entails all the altered variables and their alterations: 

 A dummy variable has been modeled called Credit_Default. This variable splits up the ‘healthy’ 

companies and the defaulted ones. The defaulted companies are depicted by a D2, D3 or D4 

score. 

Also, several variables have been transformed to achieve a normal distribution. It was found that the 

company performance ratios, were all positively skewed. Therefore the logarithm of 10 was applied to 

several variables. To the variable DWC however, a constant of 63 was added in the equation, since the 

maximal negative score is -62 and performing a logarithmic function over a negative number isn’t 

doable. The following logarithmic transformation, in Syntax coding language, took place (see appendix X 

for the whole list of syntax coding used): 

 COMPUTE rentedekking_2=LG10(rentedekking+10). 

EXECUTE. 

According to Field (2008) outliers can be found using the Z-scores, which is called the outlier labelling 

rule. Whereas a normal distribution contain 5% of the cases which have a Z-score>1,96, 1% have a Z-

score>2,58 and there are no cases with a Z-score higher than 3,29. This was hardly the cases, so little 

alterations had to be made. Concerning the variable DWC the distribution had to be checked and it was 

found that there were several outliers. Before adjusting this, the LOG10 was applied to transform the 

data to make it resemble a normal distribution. Two outliers were found on the lower bound, case 5 and 

case 10, which were altered to a DWC score of 1,4. The original DWC variable had also to be altered 

concerning these two cases and after that it was normally distributed. In appendix ** a list of Syntax 

commands can be found which have been performed on the data before the other analysis had been 

conducted.  

Normality Analysis Manufacturing industry 

For the One-Way Anova only the variable DWC is of interest. The test of normality analysis show the 

following table: 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

DWC ,087 44 ,200
*
 ,969 44 ,290 
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*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Normality analysis Automotive industry 

 For the One-Way Anova only the variable DWC is of interest. The test of normality analysis show the 

following table: 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

DWC ,088 25 ,200
*
 ,982 25 ,925 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
All variables of interest have been tested on normality and the homogeneity of variance, which are the 

most important assumptions which had to be met before any proper analysis could be conducted. All 

variables have been checked on the homogeneity of variance as well as normality. 
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Appendix 3: Tests of Normality and transformations sample 7 industries 
The data is derived from the database of the Rabobank Eindhoven-Veldhoven in the category Smallcap, 

for the following industries: Farming (general), Wholesale, Transport, Retail Non-Food and Retail-Food. 

First the data per category has been sorted and analyzed for outliers and normality tests. This part will 

first be discussed for each industry separately. 

Retail Non-Food 
The sub-sample Retail Non-Food consists out of 71 companies (N=71), out of which 7 defaulted (9,86%). 

First the data was inputted in SPSS. It was found that some financials were positively skewed due to the 

fact that the domain of the function is (0;∞). Also, outliers have been found as for example with the 

financial current ratio (CR): 

 
 
In order to make the CR distribution normal, these have been computed using a Logarithmic function 

(with base 10), to reduce the positive skew (Field, 2008). The same has been applied to the profitability 

ratio, resulting in the variables called CR_Trans and Profit_Trans.  

For the solvability ratio, the score can also be a negative one. In this dataset an extreme value for this 

ratio of 2949 has been deleted given it extraordinary difference.  This is presumably due to a human 

error. Without this value the is only slightly deviated from a normal distribution, just like the variable 

DWC. In order to rectify this, the extreme outliers have been changed to the value of µ + 2 σ . See the 

following table: 
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 Transforming outliers 

Variable µ σ Change upper 

value to 

Change lower 

value to 

# outliers 

changed 

DWC 56,69 74,5 205,69 -93,11 3 

Solvability ratio 0,089 0,59 1,27 -1,09 2 

Interest 

Coverage Ratio 

8,87 16,92 42,71 -24,97  

cashflow ratio II 8,04 17,00 41,04 -26,04 4 

 

These transformations results in the following normality tests: 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

CR_TRans ,064 63 ,200
*
 ,982 63 ,471 

DWC ,065 63 ,200
*
 ,979 63 ,361 

Solv_Model ,089 63 ,200
*
 ,973 63 ,183 

Interest 

Coverage Ratio 
,213 63 ,000 ,799 63 ,000 

Cashflowratio ,193 63 ,000 ,870 63 ,000 

Profit_TRans ,053 63 ,200
*
 ,989 63 ,826 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
As can be deducted from the table “Tests of Normality”, all distributions are normally distributed except 

for the variable Interest Coverage Ratio and Cashflow Ratio II.  The graph of this distribution looks like: 
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The distributions and accompanying histograms of both Interest Coverage Ratio and Cashflow Ratio II 

are close to a normal distribution.  

Wholesale 
The subsample of Wholesale companies consists out of 60 companies (N=60), out of which 4 went 

default (6,9%). The same steps were taken as with the sample Retail Non-Food. Therefore, the following 

variables have been transformed by using the mean and adding two standard deviations: 

 Transforming outliers 

Variable µ σ Change upper 

value to 

Change lower 

value to 

# outliers 

changed 

DWC 62,12 95,68 253,48 -135,24 3 

Solvability ratio 0,28 0,36 1 -0,44  

Interest 

Coverage Ratio 

9,70 29,16 68,02 -48,62 2 (upper) 

cashflow ratio II 10,6 29,03 68,66 -58,06 2 (upper) 

 

The variables CR and Profitability_Ratio are positively skewed and also contain an extreme value. To 

cope with this the variables have been transformed using the logarithm with base 10, called CR_Trans 

and Profit_Trans. This results in normally distributed distributions. 

The resulting tests of normality show (N=57): 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

DWC ,105 57 ,184 ,953 57 ,027 

Profit_Trans ,092 57 ,200
*
 ,959 57 ,050 

CR_Trans ,105 57 ,179 ,916 57 ,001 

Cashflowratio ,274 57 ,000 ,618 57 ,000 

 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Solv_Ratio ,076 60 ,200
*
 ,971 60 ,157 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
For the variable Interest Coverage Ratio there are 7 missing cases, hence N=51: 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Interest 

Coverage Ratio 
,244 51 ,000 ,687 51 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
As can be deducted from both tables, again the variables Cashflow Ratio II  and Interest Coverage Ratio 

are not normally distributed. The graphs of both distributions look as follows: 

 

 
The distributions and accompanying histograms of both Interest Coverage Ratio and Cashflow Ratio II 

are close to a normal distribution. Therefore, it has been decided that the sample of the category Retail 

Non-Food is a proper category to conduct parametric analysis on. 
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Automotive 
The subsample of Automotive companies consists out of 41 companies (N=60), out of which 4 went 

default (6,9%). The same steps were taken as with the sample Retail Non-Food. Therefore, the following 

variables have been transformed by using the mean and adding two standard deviations: 

 DWC is normally distributed. 

 The Profitability ratio and the CR have been transformed using a logarithmic function with base 

10. 

The other variables of interest have been transformed using the mean and thereby adding/deducting 

two standard deviations. 

 Transforming outliers 

Variable µ σ Change upper 

value to 

Change lower 

value to 

# outliers 

changed 

Solvability ratio 0,04 0,53 1,1 -1.02 1 (lower) 

Interest 

Coverage Ratio 

5,46 7,44 20.34 -9.42 1 (upper) 

cashflow ratio II 5,33 7,28 19,89 -9,23 1 (upper) 

 
The tests of normality show the following: 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

DWC ,078 40 ,200
*
 ,984 40 ,823 

Interest_Coverage

_Ratio 
,174 40 ,004 ,902 40 ,002 

Solvability_Ratio ,163 40 ,009 ,927 40 ,013 

Cashflowratio ,233 40 ,000 ,865 40 ,000 

CR_TRans ,105 40 ,200
*
 ,969 40 ,347 

Profit_TRans ,118 40 ,172 ,961 40 ,184 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Although that three variables aren’t normally distributed, the do not deviate much from a normal 
distribution. This can be best depicted from the following histograms: 
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Farming 
The subsample of Farming companies consists out of 45 companies (N=45), out of which 0 went default 

(0%). The same steps were taken as with the sample Retail Non-Food. Therefore, the following variables 

have been transformed by using the mean and adding two standard deviations: 

 Transforming outliers 

Variable µ σ Change upper 

value to 

Change lower 

value to 

# outliers 

changed 

DWC 32.32 

25,98 

152.71 

68,37 

337,74 

162,72 

-273,1 

-136,74 

1 (upper) 

1 (lower) 

Solvability ratio -0,05 0,73 1,41 -1.51 1 (lower) 

Interest 

Coverage Ratio 

2,25 3,36 8,97 -4,47 2 (upper) 

1 (lower) 

cashflow ratio II 2,97 4,47 11,91 -5,97 3 (upper) 

 

Logarithmic transformation of the CR and the Profitability ratio results in normally distributed 

distributions. This results in the following tests of normality: 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

DWC ,196 45 ,000 ,827 45 ,000 

Interest_Coverag

e_Ratio 
,216 45 ,000 ,861 45 ,000 

Solvability_Ratio ,098 45 ,200
*
 ,926 45 ,007 

Cashflowratio ,203 45 ,000 ,861 45 ,000 

CR_TRans ,090 45 ,200
*
 ,983 45 ,752 

Profit_TRans ,115 45 ,165 ,948 45 ,042 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Although the variables DWC, Interest Coverage Ratio and Cashflowratio aren’t normally distributed they 

do resemble a normal distribution. There is only a slight deviation which can be clearly deducted from 

the following graphs: 
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Transport 
The subsample of Transport companies consists out of 16 companies (N=16), out of which 0 went 

default (0%). The same steps were taken as with the sample Retail Non-Food. Therefore, the following 

variables have been transformed by using the mean and adding two standard deviations: 

 Transforming outliers 

Variable µ σ Change upper 

value to 

Change lower 

value to 

# outliers 

changed 

DWC 22.24 20.85 63,94 -19,46 0 

Solvability ratio ,07 0,3 0,67 -.53 1 (lower) 

Interest 

Coverage Ratio 

3,58 5,07 13,72 -6,56 1 (upper) 

cashflow ratio II 6,84 6,63 20,1 -6,42 1 (upper) 

 

CR and Profitability Ratio have both been transformed using a logistic transformation. Both are highly 

normal distributed. The results of the tests of normality show the following: 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Interest_Covera

ge_Ratio 
,225 16 ,030 ,872 16 ,029 

DWC ,159 16 ,200
*
 ,964 16 ,742 

Solvabilty_Ratio ,283 16 ,001 ,748 16 ,001 

Cashflowratio ,200 16 ,085 ,939 16 ,342 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

CR_TRans ,113 16 ,200
*
 ,967 16 ,793 

Profit_TRans ,168 16 ,200
*
 ,947 16 ,439 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Retail Food 
The subsample of Transport companies consists out of 16 companies (N=14), out of which 2 went 

default (14,28%). The same steps were taken as with the sample Retail Non-Food. The variables DWC, 

Solvability ratio, Rentedekking and Cashflow ratio don’t have to be transformed since they are already 

normally distributed. The variables CR and Profitability ratio have been transformed using the 

logarithmic fuinction with a base 10. The outcome of the tests of normality are: 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Interest 

Coverage Ratio 
,224 14 ,056 ,883 14 ,064 

DWC ,212 14 ,087 ,898 14 ,106 

Solvability ratio ,192 14 ,172 ,916 14 ,190 

Cashflowratio ,223 14 ,058 ,842 14 ,018 

CR_Trans ,131 14 ,200
*
 ,965 14 ,807 

Profit_Trans ,223 14 ,057 ,896 14 ,099 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Industry 
The subsample of Automotive companies consists out of 41 companies (N=41), out of which 4 went 

default (9,75%). The same steps were taken as with the sample Retail Non-Food. Therefore, the 

following variables have been transformed by using the mean and adding two standard deviations: 

 Transforming outliers 

Variable µ σ Change upper 

value to 

Change lower 

value to 

# outliers 

changed 

DWC 50.38 54,71 159,8 -59,04 2 (upper) 

1 (lower) 

Solvability ratio 0,09 0,59 1,26 -1,08 1 (lower) 

Interest 

Coverage Ratio 

3,58 6,14 15,86 -8,7 2 (upper) 

cashflow ratio II 4,92 6,8 18,52 -8,68 1 (upper) 

 

The variables CR and Profitability ratio have been transformed using the logarithmic function with a 

base 10. The outcome of the tests of normality are: 

Rests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Interest_Coverage_Ratio ,151 40 ,023 ,822 40 ,000 

DWC ,090 40 ,200
*
 ,971 40 ,377 

Solvability_Ratio ,157 40 ,014 ,919 40 ,007 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Cashflowratio ,200 36 ,001 ,897 36 ,003 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
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Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

CR_TRans ,194 34 ,002 ,886 34 ,002 

Profit_TRans ,207 34 ,001 ,864 34 ,001 

a. Lilliefors Significance Correction 

As can be deducted from the table, only the variable DWC is normally distributed.  
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Appendix 4: Tests homogeneity of Variance for all ratios 

 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

DWC Based on Mean 2,540 5 221 ,029 

Based on Median 2,449 5 221 ,035 

Based on Median and with 

adjusted df 
2,449 5 126,747 ,037 

Based on trimmed mean 2,563 5 221 ,028 

Interest_Coverage_Ratio Based on Mean 7,239 5 221 ,000 

Based on Median 4,508 5 221 ,001 

Based on Median and with 

adjusted df 
4,508 5 125,498 ,001 

Based on trimmed mean 6,069 5 221 ,000 

Solvability_Ratio Based on Mean 2,310 5 221 ,045 

Based on Median 2,093 5 221 ,067 

Based on Median and with 

adjusted df 
2,093 5 196,224 ,068 

Based on trimmed mean 2,251 5 221 ,050 

Cashflowratio Based on Mean 6,441 5 221 ,000 

Based on Median 4,217 5 221 ,001 

Based on Median and with 

adjusted df 
4,217 5 121,252 ,001 

Based on trimmed mean 5,213 5 221 ,000 

CR_Trans Based on Mean 4,015 5 221 ,002 

Based on Median 3,549 5 221 ,004 

Based on Median and with 

adjusted df 
3,549 5 176,047 ,004 

Based on trimmed mean 3,936 5 221 ,002 

Profit_Trans Based on Mean ,601 5 221 ,699 

Based on Median ,594 5 221 ,705 

Based on Median and with 

adjusted df 
,594 5 205,843 ,705 

Based on trimmed mean ,612 5 221 ,691 
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Appendix 5: CART analysis on the industry subsample 
 

Model Summary 

Specifications Growing Method CRT 

Dependent Variable Credit_Default 

Independent Variables Interest_Coverage_Ratio, DWC, 

Solvability_Ratio, Cashflowratio, CR_TRans, 

Profit_TRans 

Validation None 

Maximum Tree Depth 5 

Minimum Cases in Parent 

Node 
2 

Minimum Cases in Child 

Node 
1 

Results Independent Variables 

Included 

CR_TRans, DWC, Cashflowratio, 

Solvability_Ratio, Interest_Coverage_Ratio, 

Profit_TRans 

Number of Nodes 7 

Number of Terminal Nodes 4 

Depth 3 
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Risk 

Estimate Std. Error 

,000 ,000 

Growing Method: CRT 

Dependent Variable: 

Credit_Default 

 

 

Classification 

Observed 

Predicted 

,00 1,00 Percent Correct 

,00 37 0 100,0% 

1,00 0 4 100,0% 

Overall Percentage 90,2% 9,8% 100,0% 

Growing Method: CRT 

Dependent Variable: Credit_Default 
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Independent Variable Importance 

Independent Variable Importance 

Normalized 

Importance 

CR_TRans ,176 100,0% 

Solvability_Ratio ,116 65,9% 

DWC ,097 54,8% 

Cashflowratio ,076 43,0% 

Interest_Coverage_Ratio ,053 30,2% 

Profit_TRans ,043 24,5% 

Growing Method: CRT 

Dependent Variable: Credit_Default 
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Appendix 6: Interview guide 

 
Date:   05-12-2013 
Interview number: 3 
With:   Mr. Karssen 
Company:  VDL Groep 
   “Strength through Cooperation.” 
Industry:  Production and Automotive 
Location:  

Objective of interview: 

To gain a better insight in the important factors that influence a decision-maker’s  judgment in whether 

or not to incorporate Supply Chain Finance (SCF). 

 

Interview Guide 

1. How many people are currently employed at VDL Groep (fte’s) here in the region, the Netherlands 

and in the world?  

2. In which region in the Netherlands/the world is VDL Groep mostly active regarding her SC? 

3. What does the term SCF mean to you? 

4. What is, according to you, its unique selling point?  

5. Are you currently working with SCF and if so when did you start working with it?/Why aren’t you 

working with SCF at the moment?  

6. (If answer at 5 is yes) To which degree is it incorporated throughout your supply chain (SC)?  

7. In your opinion, which organizational challenges have to be coped with when incorporating SCF in 

your organization? 

8. Why do you think firms may perceive it to be a hassle to incorporate SCF in their organization?  

9.  Regarding SCF in a whole supply chain, what do you think are the reasons that it isn’t incorporated 

throughout the supply chain (and especially more upstream)? 

10.  Do you see a leading role for the trade organization in the industry, the OEMs in the chain or the 

bank like the Rabobank with the development of SCF in supply chains? 
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11. Let us look at the following model, in figure 1: 

This model entails 5 important factors which influence the willingness of a SME to adopt SCF. The 

SME is approached by an Original Equipment Manufacturer to participate in SCF. The first three 

factors are of a relational nature, the other two factors are independent of the first three.  Now the 

question is: How would you rate the effect the different factors have on the willingness to adopt SCF 

of a SME? 

The power of the SCF initiator in the SC (SME-SCF Initiator relationship, “the more power lies at the 
SCF initiator the more/less willing the SME will be to adopt SCF, so a very positive/ negative 
influence”). 
 

 Very negative    Neutral    Very positive 

 
The amount of obtrusive communication of the SCF initiator toward the SME (“the more the SCF 
initiator does it, the more/less willing the SME will be to adopt SCF, so a very positive/ negative 
influence”). 
 

Very negative    Neutral    Very positive 

 
The amount of trust between the companies (“The more trust there is between the SCF initiator and 

the SME, the more/less willing the SME will be to adopt SCF, so a very positive/ negative influence.)” 

Very negative    Neutral    Very positive 

 
The amount of SCF leverage shown by the SCF initiator (“The more SCF leverage (i.e. proof of the 

added value of SCF)  there is, the more/less willing the SME will be to adopt SCF, so a very positive/ 

negative influence.)” 

Very negative    Neutral    Very positive 

 
The perceived difficulty of incorporating SCF throughout the company (“The more difficult 

incorporating SCF seems to the SME, the more/less willing the SME will be to adopt SCF”, so a very 

positive/ negative influence). 
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Very negative    Neutral    Very positive 

 
 

12. Do you think that this model can be improved in any way, by for instance adding or replacing factors?  

 

Figure 24 the conceptual model of SCF incorporation 
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Appendix 7: Transcript interview Frencken Europe 

 

Date: 25-10-2013 

Interview number: 01 

Interviewee: dhr. R. Hendriks 

Function: CFO Frencken Europe 

Interviewer 1 (int 1): Hayo Jongejans 

Interviewer 2 (int 2): Jos Rooijakkers 

Bijlage: 

1) Verloop BTW na invoering SCF 

 

Int 1:  Dan zijn bij deze de opnames van het case interview in het kader van SCF gestart. We zijn samen 

met dhr. Hendriks, CFO van Frencken Europe en we zouden u graag een aantal vragen willen stellen, om 

te achterhalen wat belangrijke factoren zijn voor beslissingsmakers om SCF wel of niet te adopteren.  

Int 1:  Allereerst eerst een paar vragen van huishoudelijke aard, wat is uw huidige functie binnen 

Frencken Europe? 

dhr. Hendriks: Ik ben momenteel financieel directeur voor Frencken Europe. Daarnaast is Frencken 

Europe onderdeel van het beursgenoteerde onderneming Frencken Groep, beursgenoteerd aan 

Singapore. Als financieel directeur van Frencken Europe heb ik ook zitting in het executive committee 

van de groep. Die rapporteren in feite aan de board van de beursgenoteerde onderneming.” 

Int 1: Uitstekend en hoeveel ftes werken er op dit moment bij Frencken Europe? 

dhr. Hendriks: Frencken Europe zitten we met zo’n 450 ftes, inclusief Amerika en 

dochterondernemingen. 

Int 1: En in het kader daarvan hoeveel werken er bij Frencken in Nederland? 

dhr. Hendriks: 380 ftes ongeveer.  

Int 1: Gezien de keten waarin Frencken het meest actief is, haar core business uitvoert, is dat een 

wereldwijde keten of een Europa gerichte keten? 

dhr. Hendriks: Het grootste gedeelte is in Europa. Waarvan e rook nog 80% zich in Nederland bevind. 

We zijn ook hele sterke toeleverancier van de ‘OEM’ers’ in Nederland (Philips, Asml, Fye). 
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Int 2: Heeft de keten ook een regionale sterke concentratie, zoals in de Brainport regio? 

dhr. Hendriks: Ja, je ziet dat die high-tech bedrijven vooral in de Brainportomgeving geconcentreerd zijn.  

Ook in het noorden van het land leveren we aan een bedrijf zoals Spanjeluc. Maar je ziet toch dat vele 

bedrijven die in het verre verleden zijn afgesplitst van de region Eindhoven zijn blijven hangen in de 

regio Eindhoven.  

Int 2: is het da ook zo dat je ongeveer 30% van je omzet hier verdient in de region? 

dhr. Hendriks: Nee nog veel meer, misschien wel 70%. 

Int 1: Als we specifiek kijken naar SCF, zou u in eigen woorden kunnen uitdrukken wat die term inhoudt? 

dhr. Hendriks: In feite verkopen wij onze debiteuren portefeuille van de klant die word gefinancierd 

door de bank van de klant, dat is volgens mij SUpplier Finance. 

Int 1: Exact, word deze dan gefinancierd op basis van het risicoprofiel van de koper of van de producent? 

dhr. Hendriks: Van de koper, de klant. 

Int 1: Ja, uitstekend. Dat klopt als een bus. Wat zou u het unique sellingpoint, ofwel het competitieve 

voordeel, dat door SCF behaald kan worden noemen? 

dhr. Hendriks: Nou vanuit het perspectief van de klant gezien help je de Supplier gigantisch in een fase 

van groei waar je een probleem kan hebben met werkkapitaal financiering. Dat je een ontzettende 

tegemoetkoming van ziet en dat je mee kan liften op voordelige marges van de klant. Waarbij je in feite 

normaal gesproken ook al heb je zulke groei zou kunnen realiseren, zul je in het verleden toch eerst met 

de banken in conclaaf moeten omdat er veel voor gefinancierd zal moeten worden. Dat is nu niet meer 

het geval. Dit gaat overigens niet helemaal op omdat je toch afhankelijk bent van doorlooptijden. Dus 

dit heft het niet helemaal op, maar als je maar voldoende verschillende soorten klanten hebt dan kom je 

op een gegeven moment wel in een fase dat je het voor elkaar hebt om je hele financiersbehoefte flink 

te verkleinen. 

Int 1: Op dit moment, hoever heeft u SCF doorgevoerd in de keten? 

dhr. Hendriks: Op dit moment hebben wij dit niet doorgevoerd in de keten. Dat is een volgende hobbel 

die wij misschien ook een keer moeten nemen. Want je merkt dat onze klanten alleen zeggen dat het zin 

heeft voor suppliers van een bepaalde omvang. Die toch wel letterlijk enkele miljoenen aan omzet 

moeten hebben voordat het überhaupt zin heeft. Want de invoering brengt toch wel wat papieren 

rompslomp met zich mee. Als wij dat zouden moeten doorvoeren naar onze suppliers dan hebben wij 

daar de capaciteit niet voor, terwijl dat wel zou moeten. 

Int 2: Vragen zij daarom, krijg je daar weleens vragen over? 

dhr. Hendriks: Nee, volgens mij weten ze niet eens wat Supplier Finance is. Dat, laat ik het zo zeggen, ik 

heb die vraag nog nooit gehad. Terwijl voor hun de behoefte in feite nog veel groter zou moeten zijn. 
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Want ie bedrijven betalen een hoop meer toeslagen dan dat wij betalen. En wij betalen weer meer dan 

dat Philips en Asml moeten betalen. Dus die behoefte zou er wel moeten zijn. Maar daar zou een heel 

goed platform voor ontwikkeld moeten worden, waarmee je eigenlijk met een paar drukken op de 

knoppen het allemaal zou kunnen verzenden. 

Int 1: Je zou het allemaal in een keer elektronisch moeten kunnen afwerken bedoelt u? 

dhr. Hendriks: Ja of een bedrijf zou het moeten faciliteren. 

Int 1: En dat bedoelt u waarschijnlijk ook met de ‘papieren rompslomp’ die met SCF gepaard gaat? 

dhr. Hendriks:  Ja kijk, dat zie je, bij de ene gaat het via de Deutsche Bank, bij de ander gaat het via Citi 

Bank. En als je dan kijkt naar hoeveel papieren wij moeten invullen, want je doet toch in feite afstand 

van alles. En dan alles in drie- of viervoud. Eveneens hebben wij verschillende werkmaatschappijen en zij 

moeten ook allemaal tekenen. Dus als je alles bij elkaar legt dan heb je een flinke berg papier. Voordat je 

alles geregeld hebt ben je zo drie/vier maanden verder.  

Int 1: Qua organisatie intern, mocht u het doorvoeren, verwacht u dan ook dat dat een hele heisa zou 

opleveren dat u bijvoorbeeld verschillende afdelingen op elkaar zou moeten afstemmen? 

dhr. Hendriks: Ja dan zul je toch wel op de een of andere manier met de afdeling inkoop en 

administratie/financiën zaken moeten regelen. Hoe of wat en met welke suppliers doe je dat dan? Dat 

zullen waarschijnlijk geen suppliers zijn waarmee je pas een half jaar zaken doet/of die eenmalig 

producten besteld. 

Int 2: Wat zou een driver zijn om het doen, om het te initiëren naar je supplier? 

dhr. Hendriks: Nou, ik kan me voorstellen dat je zegt van als je het initieert, en daarbij een enorm 

voordeel realiseert voor je suppliers, dat je er zelf ook profijt van hebt. Net zoals onze klanten dat 

hebben met onze deal. 

Int 1: Financieel voordeel? 

dhr. Hendriks: Ja opzich natuurlijk ook een sterkere band met je supplier, dat speelt natuurlijk ook mee. 

Als ‘je kunt beter voor Frencken werken want dan weet je dat je je centen binnen veertien dagen op de 

rekening hebt staan. Dan dat je iedere keer moet gaan bellen waar de centen blijven’. 

Int 1: En als we kijken naar afwegingen om aan een dergelijk programma deel te nemen, welke 

relationele factoren zou u dan belangrijk vinden? Als bijvoorbeeld een klant van u naar u toe komt met 

de vraag of u mee wilt doen. 

dhr. Hendriks: Als een klant van ons naar ons toe komt met de vraag of we mee willen doen? 

Int 1: Ja, bijvoorbeeld. 

dhr. Hendriks: Je wilt natuurlijk weten dat het een duurzame relatie is, want dit opzetten voor korte tijd 

heeft geen zin. Daarnaast moet je er zelf voordeel van hebben anders heeft het ook geen zin. Voorheen 
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zijn er klanten geweest die het aan ons wilden opdringen omdat ze er zelf waarschijnlijk heel veel 

voordeel bij hebben. Als een stuk van het financieringsvoordeel bij henzelf neerleggen, dan zeg ik op het 

moment dat wij geen financieringsvoordeel hebben dat het niet hoeft als het financieringstermijn met 

dertig dagen verlengt zal worden. Je moet wel het idee hebben dat je echt een win-win hebt. Niet dat 

het aanvoelt als een eenzijdige win. Dus dat gevoeld moet je wel hebben. Plus, je moet toch nogal wat 

ondertekenen zoals afstand doen van debiteuren en, in feite, hoe zeker weet je dat je je centen krijgt. 

Dat zijn zaken die je duidelijk wilt hebben en niet dat er heel veel kleine lettertjes of allerlei moeilijke 

termijn in het contract staan. Dus je moet er wel een goed gevoel bij hebben. 

Int 2: Want jullie hebben toentertijd van ASML een aanbod gehad om hieraan mee te doen, dat is ook 

wel een van de twee die later komt, het grote bedrijf dat het oplegt aan de kleine zodat je niet het idee 

hebt dat het een win-win relatie is. Wat is toen de reden geweest dat jullie daar niet op in zijn gegaan? 

dhr. Hendriks: Bij ASML zijn wel er wel op over gegaan. Bij ASML hadden we direct een beter gevoel dan 

bij een andere partij die hetzelfde eerder aan bood.  

Int 2: En welke voordelen had het voor jullie om daaraan mee te doen? 

dhr. Hendriks: Dat was met name de verlaging van het kredietopslag. De kredietopslag die ASML rekent 

is lager dan die wij van de bank moesten betalen.  

Int 2: In welke orde van grote liggen die verschillen? 

dhr. Hendriks: 0,1, het was minimaal. Maar zelfs al zou het gelijk zijn dan zouden we het nog doen 

omdat we op deze manier meer krediet ter beschikking. Plus het grote voordeel is ook dat heel veel van 

die partijen betalen aan het einde van de maand, dus heb je elke keer een piekfinanciering aan het 

einde van de maand. Dus eerdere kosten als materiaal, salarissen enz. zijn al gemaakt terwijl je het geld 

pas aan het einde van de maand krijgt. Terwijl nu met Supplier Finance die piek veel lager komt te 

liggen, nu krijg je in feite iedere dag geld.  

Int 2: Op basis waarvan krijg je het geld van ASML binnen, op basis van een factuur? 

dhr. Hendriks: Ja op basis van een factuur. In principe bij levering word dat verrekend. Normaal is het 60 

dagen in de maand en nu krijgen we het geld met 10 dagen. Nu is het ook belangrijk om de facturen 

sneller te verwerken, want dan krijgen we eerder ons geld.  

Int 2: En in deze constructie, wat wordt ASML daar wijzer van? 

dhr. Hendriks: Het voordeel van ASML weet ik niet precies, temeer omdat ik niet weet welk 

kredietopslag ASML aan de bank betaald. Het tarief dat zij aan ons vroegen was al lager dan dat wij 

betaalden, en indien zij zelf een tarief aan de bank moeten betalen dat nog eens 20 á 30 basispunten 

lager is dan hebben zij daar ook een klein voordeeltje bij.  

dhr. Hendriks: Maar ASML kan zelf ook hebben dat ze suppliers over de streep trekken door een lager 

kredietopslagtarief te vragen. 
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Int 2:  Hebben jullie krediet opslagtarief ook moeten aantonen op voorhand? 

dhr. Hendriks: Nee, dat was niet nodig. 

Int 1: Toen u voor het eerst in aanraking kwam met Supplier Finance, hoe bent u toen overtuigd om mee 

te doen, hebben ze daar bijvoorbeeld bewijs van de voordelen aangetoond? 

dhr. Hendriks: Nou in deze regio, of eigenlijk de hele wereld, is Supplier Finance wel een redelijk bekend 

begrip. Dus ik kende het begrip en toen zij ermee kwamen was ik redelijk snel overtuigd. Sterker nog, ik 

heb ook al meerdere malen bij ASML geopperd dat het vreemd is dat de bedrijven die het hoogte 

percentages gefinancierd moeten worden, ook moeten wacht op de langste betaaltermijnen hebben. 

Terwijl in feite de OEMers deze lange betaaltermijn erdoor drukt. In feite moet de hele keten haar 

rendement halen en dus de hele keten zal toch de zware financieringslast die de kleine partijen hebben 

betalen de grote partijen. Dat is eigenlijk stom. Want eigenlijk zouden die grotere partijen moeten 

zeggen ‘hey we betalen direct per levering want wij kunnen veel goedkoper financieren’. Want zij 

betalen misschien wel opslagen van 4-5% boven op Euribor, als ze al Euribor hebben.  

Int 2: ASML verdisconteert de rente op het factuur? 

dhr. Hendriks: Ja, kijk op het moment dat zij een factuur van €100.000 betalen, zoveel dagen eerder 

tegen dat rente percentage en zo word het berekend en dat word dan automatisch geïncasseerd door 

de bank. 

Int 2: Oke, dus de bank incasseert dat bij jullie? 

dhr. Hendriks: Ja, volgens mij wel. Dat weet ik niet helemaal zeker maar volgens mij wel. 

Int 1: U bent dus leverancier van ASML maar uw leveranciers participeren niet in het SCF project? 

dhr. Hendriks: Dat klopt, op dit moment niet. Dat is wat ik zonet aangaf, daar zou nog veel meer winst in 

zijn te behalen. Alleen, daar zou je een goed platform voor kunnen creëren. Dat je zegt dat het 

gestandaardiseerd is en dat iedereen het doet onder dezelfde voorwaarden. En niet dat er onderlinge 

verschillen ontstaan. Want wat nu gebeurt is dat er vanuit de bank van de OEM’er zo’n pak papier 

gestuurd word waar de juristen van de bank en Philips en ASML flink op hebben lopen vlooien en wat 

eigenlijk gewoon wartaal is voor ons. Dus dan vraag je je wel af of het vertrouwd is en wat er gebeurd 

als het scenario anders is.  

dhr. Hendriks: En op het moment dat er een platform is met ‘standaard’ Supplier Finance voorwaarden, 

waar je ja of nee tegen kunt zeggen. Dan kun je ook zeggen: ‘Kijk dit is transparant je hoeft alleen je 

kruisje te zetten. De brancheorganisatie heeft dit geregeld en dan weet je precies hoe en wat.’ Op dit 

moment zijn er geen kartrekkers en als wij het zelf moeten gaan doen terwijl we maar een half miljoen 

of een miljoen verhandelen op jaarbasis, dan weegt het niet op. De papieren rompslomp die je ermee 

hebt en de 2% voordeel die de supplier kan halen en wellicht het halve procentje dat wij zelf kunnen 

behalen dan weegt dat niet op. 
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Int 2: En dat zie je inderdaad ook in de keten, dat twee partijen in de keten het wel doen, maar er is nog 

absoluut geen sprake van ketenintegratie of ketenfinanciering. 

dhr. Hendriks: Kijk en daar zitten de grootste winstpunten, bij onze toeleveranciers. Maar dan moeten 

die ook overtuigd zijn van wat hun voordelen zijn en dat het niet zoiets is dat ze daar een sigaar uit eigen 

doos krijgen. 

Int 1: Dus, samenvattend, mocht dat stadium komen dan zou bewijsvoering voor de suppliers het 

zwaarst mee zou wegen om hen erbij te betrekken? 

dhr. Hendriks: Ja dat denk ik wel. Dat zij gewoon de indruk moeten hebben dat het nationaal of op 

brancheniveau geregeld is met 1 standaard contract. Wat exact de voorwaarden voor deelname zijn en 

dat iedereen precies weet hoe je om gaat met kredietnota’s en verzendingen die niet goed zijn geleverd. 

Bijvoorbeeld, wij verzenden nu iets, de factuur gaat er direct achteraan en dan krijgen wij de factuur 

betaald terwijl de goederen nog niet goedgekeurd zijn in het magazijn. Je spreekt wel met elkaar af dat 

af die goederen niet akkoord zijn dan moet er automatisch op de een of andere manier gecrediteerd 

kunnen worden. Er moet geen lange  nasleep. 

dhr. Hendriks: Want anders heeft de klant dadelijk iets betaald terwijl de goederen zijn teruggezonden 

en nooit geaccordeerd zijn. Dat is iets, dat staat ook allemaal in de contracten & tevens hetgeen dat het 

zo complex maakt. 

Int 1: Merkt u nou ook dat er sprake is van een groeiend proces, of was het op voorhand al kant en klaar 

uitgedokterd door ASML? 

dhr. Hendriks: Dat was kant-en-klaar uitgedokterd.  

Int 1: Want u bent ermee akkoord gegaan, het project is gestart en daarna zijn er weinig ontmoetingen 

geweest om zaken te evalueren/bespreken? 

dhr. Hendriks: Ja, ik moet eerlijk toegeven, dat het soepel loopt.  

Int 2: En je raakt daar wel een aantal kernpunten. Want als je steeds verder (de keten in) gaat, want bij 

ASML denk je niet meteen aan een faillissement, ook bij Frencken denk je niet meteen aan een 

faillissement, maar als je naar kleinere bedrijven gaat loop je het risico dat. En als zo’n levering dan 

gedaan is en het is niet meer terug te halen omdat er niet in die tijd iets plaats vind, dan met je dat wel 

op de een of anderre manier, eigenlijk in de keten al of via de verzekering. Maar die risico’s moet je wel 

heel adequaat neerzetten in de regels in de documenten. 

Int 1: Dat denk ik ook. Staat het op dit moment in de planning om het huidige project uit te breiden zo u 

weet? 

dhr. Hendriks: Nee. Daar zijn wij te klein voor, om het initiatief te nemen. We hebben een paar man op 

de administratie zitten, we hebben geen juridische afdeling, dat zet geen zoden aan de dijk. 
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Int 2: Je zou het op brancheniveau dan moeten vormgeven. Daar moet het gebeuren, anders gaat 

iedereen het wiel uitvinden en dat werkt ook niet. 

Int 1: Dus dan zouden of alleen de hele hele grote bedrijven het zich kunnen permitteren of gewoon via 

de branche? 

dhr. Hendriks: Juist, en het liefst via de branche. Kijk ik kan me voorstellen dat de branchevereniging om 

de tafel gaat zitten met drie banken en dan kijken of er gezamenlijke voorwaarden op papier gezet 

kunnen worden. Of dat er een platform samengesteld kan worden. En daarbij ben je natuurlijk of 

afhankelijk of de software beschikbaar is. Want dat is er in feite allemaal wel, maar er zijn heel veel 

verschillende systemen. 

Int 2: je ict is het meest bepalend daarin. 

Int 1: Daar is inderdaad de slag te maken, als dat eenmaal geregeld is dan is het een fluitje van een cent. 

Goed, ik heb nog een model meegenomen, een conceptueel model naar aanleiding van hetgeen dat ik 

aan het onderzoeken ben: SCF. Het werkt eigenlijk als volgt, het is gericht op het MKB, dat ziet u links 

ook staan, en nou is het zo dat ik middels deze interviews wil testen welke sociale factoren van invloed 

zijn op de beslissing om wel of niet SCF te adopteren. 

Nou wil ik u vragen of u bij elk van de vijf proposities of u dat een negatieve invloed of positieve invloed 

acht. Negatieve invloed is een 1, een positieve invloed een 5, geen duidelijke invloed is een 3.Om het 

wat toe te lichten: De bovenste drie proposities zijn relationele factoren, de power van de SCF initiatior, 

obtrusive communication is opdringerig zijn middels workshops, bellen, ontmoetingen. Vertrouwen is 

de duurzame relatie die jullie hebben. SCF leverage geldt als bewijsvoering, hebben zij bewijs om u te 

overtuigen. Perceived difficulties of incorportating SCF geldt als de mate van moeilijkheid om het in de 

organisatie te implementeren. 

dhr. Hendriks: Vanuit welk perspectief moet ik dit zien, komt een klant naar ons toe met deze vraag of 

gaan wij naar de klant toe met deze vraag? 

Int 1: Dat kan allebei. 

dhr. Hendriks: Bij propositie 3 vind ik niet zo belangrijk, wellicht een 2. Als ik weet dat een klant dit heeft 

dan ben ik niet te benauwd om naar dit klant toe te gaan en te vragen of we ook mee moeten doen.  

Int 2: Als je kijkt naar jullie keten en naar ASML, dan moet ik wel het idee hebben dat er sprake is van 

een win-win zei je enkele minuten geleden.  

dhr. Hendriks: Als die power verkeerd uitvalt dan moeten we wel kritisch nadenken over deze beslissing. 

Daarom vroeg ik ook al vanuit welk perspectief het bekeken moet worden. Als je het zo bekijkt dan is 

het eerder een 4. 

Int 1: Opdringerige communicatie, spammen zo je wilt? 
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dhr. Hendriks: Ja kijk als ze het ons door de strot willen duwen dan zijn we groot genoeg om te zeggen 

dat we niet willen. Als het bijvoorbeeld heen win-win is, wat we ook hebben meegemaakt bij een klant 

dat we zeiden dat we niet willen op basis van de voorgestelde voorwaarden.  

Int 1: Dus u zou zodoende zeggen dat het een negatieve invloed heeft op jouw bereidheid om eigenlijk 

mee te doen? 

dhr. Hendriks: Ja  eigenlijk wel. En vertrouwen is juist wel belangrijk, dat moet er wel zijn daar heb je 

eerder een 5. 

Int 1: en wat betreft bewijsvoering? 

dhr. Hendriks: Ja daar moet je ook een goed gevoel bij hebben. Kijk als je zoiets hebt van ‘hey het is 

iedere keer problemen met de factuur of andere zaken zijn niet goed geregeld’, dan ben je natuurlijk 

wel bang dat die betalingen ook niet goed geregeld. 

Int 1: Ja precies, maar als zij de bewijsvoering van de het goed lopende bedrijven laten zien.. 

dhr. Hendriks: Dan is het inderdaad een positieve invloed. 

Int 1: en de laatste is uw visie over hoe lastig het is om het uw organisatie eigen te maken. 

dhr. Hendriks: Als je het afweegt tegen het belang, tegen de omvang, dan valt dat reuze mee. Dan heeft 

het best een positieve invloed. Als er straks een OEM’er komt die het wil doen voor minder dan 1 

miljoen dan heeft het niet veel zin.  

Int 1: Dus afwegend tegen de belangen dan verwaarloosd dat, maar op zichzelf dan zou u zeggen dat het 

best wel wat heisa is, dat het een substantieel voordeel op moet opleveren? 

Int 2: Kosten/baten afweging 

dhr. Hendriks: Het moet een substantieel voordeel opleveren anders doe je het niet. Nu is het even de 

vraag hoe je dat het beste verwoord in jouw model: is het dan negatief of positief?  

Int 1: Als het een substantieel voordeel moet opleveren om de bereidheid te stimuleren dan zal het 

negatief zijn. 

dhr. Hendriks: Dan is het een 1. 

Int 2: Inderdaad, met die toelichting erbij. Dus de bereidheid en uiteindelijk het voordeel dat uitgedrukt 

kan worden in een win-win dat ingevuld kan worden op of het feit dat je minder kosten maakt, minder 

kapitaal nodig hebt of eerder je geld hebben is wel een hele belangrijke afweging. En dat afgezet tegen 

de moeite die het een bedrijf zal kosten om het te realiseren. 

dhr. Hendriks: En heel erg veel staat of valt bij de financiële situatie van het bedrijf, is dat positief of 

negatief, en welke krediet faciliteit heb je. 
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Int 1: En even terug dan naar de bovenste, propositie 3, de power van de initiator in de keten. U ervaart 

het als positief als zij redelijk wat power hebben binnen de keten. Dat heeft een positief effect op uw 

bereidheid om SCF over te nemen? 

dhr. Hendriks: Ja. Het is als je die power ziet als een krachtige onderneming, dat heeft wel een positieve 

uitwerking. Als het een krachtige onderneming is dan is het meestal ook betrouwbaar, dat heeft wel een 

positieve invloed.  

Int 2: Die lopen in elkaars verlengde he, vertrouwen en kracht van de onderneming in de gehele keten. 

dhr. Hendriks: Ja en als de initiator zoiets heeft van ‘hey zal ik jou eens wat door je strot duwen’, dan is 

het negatief. Dus het is een beetje discutabel, het is van twee kanten te belichten. 

Int 2: Je kunt de vraag inderdaad van 2 kanten belichten. Dus in die zien, er van uitgaan dat de relatie 

positief is dan heeft dit een positieve invloed. Indien je er van uit gaat dat dit negatief is dan heeft dit 

een negatieve invloed. 

dhr. Hendriks: Ja, inderdaad. 

Int 1: Oke, nou hartstikke bedankt voor uw medewerking aan dit model specifiek en dat wij dit interview 

mochten afnemen want dit betekent ook dat wij aan het einde zijn van het interview. Heeft u wellicht 

nog een vraag die u ons wilt stellen? 

dhr. Hendriks: Nou niet echt een vraag, maar eerder een opmerking wat we het misschien nog niet over 

gehad hebben. Wat ook nog een voordeel zou kunnen zijn van Supplier Finance is als je de btw er 

correct in zou verwerken. Afhankelijk van hoe je betaaltermijnen zijn geregeld heeft het opzich ook een 

behoorlijk voordeel als je de btw mee gefinancierd krijgt in Supplier Finance. Als je dit bijvoorbeeld in 

het binnenland doet dan is het toch 21%. Ik heb dit dus ook even uitgetekend.  

dhr. Hendriks:  Stel je inkoopt voor 10 miljoen en je verkoopt ook voor 10 miljoen en dat je dus eigenlijk 

geen winst maakt en dat de btw 20% is. Kijk als je zegt van hier komt de opdracht van de klant, duurt 

een maand voor die binnen zijn, krijgen we de factuur van onze supplier. En de afspraak is dat we deze 

binnen 60 dagen mogen betalen. Na een maand moeten/mogen we de btw die op het factuur is 

verrekenen. Op dit moment krijgen we twee miljoen binnen en dat duurt een maand. Een maand later 

betalen we de supplier, waarvoor de dan 10 miljoen krediet nodig hebben van de bank. Dan krijg je hier 

de levering van de goederen aan onze klant, en dat mogen we ook factureren. Alleen moeten wij op een 

gegeven moment, omdat wij bijna 75 dagen moeten wachten op ons geld, alvast de btw betalen dus dan 

zitten we op dat moment op een financiering van 12 miljoen en die krijgen we pas 75 dagen later terug. 

dhr. Hendriks: Als je nu aan Supplier Finance doet dan doorloop je hetzelfde traject alleen word de 

factuur en de goederen aan de klant geleverd en dat word na 14 dagen vergoed, inclusief btw. Dan 

draag je hier wel weer je btw af, maar je ziet je hele kredietbehoefte is toch een stuk lager. Hier ga je 

natuurlijk een ideaal complex krijgen, waarin je alleen maar wil bestellen. In ieder geval, je btw.. dat is 

toch 20%! Dus daar zit opzich ook nog een voordeeltje in dat je in eerste instantie niet zo 1,2,3 niet zou 

zien. 
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dhr. Hendriks: Ik zal een kopietje voor je maken (zie bijlage).  

Int 2: Nou Roger, bedankt. Dit interview is in principe een prelude op het grootschalige interview dat in 

de loop van volgend jaar zal plaatsvinden. Ook om de vraagstelling nog verder te verscherpen. Dan 

komen we ook bij ASML en de kleinere bedrijven, allemaal verschillende typologieën, uit om uit te 

zoeken wat de behoefte en de noodzaak is. In feite geeft de literatuur aan dat ten minste 60% van de 

leveranciers mee moet doen om tot standaardisering te komen in de keten. De vraag is of je het ook zo 

kunt regelen dat je uiteindelijk 60% zo ver krijgt om dat ook te doen. Zoals in welke ketens je zit en welk 

positie je hebt in die keten. Dat is een van de onderwerpen die in het vervolgstadium aan bod zal 

komen.  

Int 1: en zeker als je dan kleine leveranciers hebt, dan is 60% nodig om tot standaardisering van die 

regeltjes en procedures te komen en dan zullen de kleine bedragen ook het verschil gaan maken en het 

zoveel word. 

Heel veel staat of valt in hoeverre je het kunt automatiseren. Dat je zegt je betalingen, kunnen die 

automatisch gematcht kunnen worden. Veel bedrijven hebben het zo ingericht dat die betalingen 

gematcht kunnen worden met een grootboek en een debiteurenadministratie. En dat moet zo blijven, 

als je dat allemaal persoonlijk moet gaan matchen dat gaat dat heel veel tijd en energie kosten. Bij 

bedrijven zijn ook zoveel verschillende systemen, SAP en noem maar op, dat kan lastig zijn. 
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Appendix 8: Transcript interview Sioux 

 

Date: 25-10-2013 

Interview number: 02 

Interviewee: dhr. H. Karssen 

Function: CEO Sioux 

Interviewer 1 (int 1): Hayo Jongejans 

Interviewer 2 (int 2): Jos Rooijakkers 

Appendices: 

1 First tier, second tier and third tier suppliers in the region 

2 Ecosystem Sioux 

3 OEM value chain 1980 

4 OEM value chain 2000 

5 OEM value chain 2020 

6 Revenue problem corresponding to shorter PLCs 

7 Innovation of organizations now and in the future 

8 Real world example Sioux & others with Fei 

9 Real world example Sioux & others with Fei 2 

10 Financing through the Product LifeCycle (PLC) 

11 Head-tail value chain OEM and the role of Sioux 

 

Int 1: In het kader van mijn afstuderen op het gebied van SCF zitten wij hier mij Hans Duitsers, CEO van 

Sioux. Wat zijn jouw huidige verantwoordlijkheden binnen het bedrijf? 

Dhr. Duisters: Als CEO ben je eindverantwoordelijk voor alles. Als ik het zou moeten opsplitsen ben ik de 

helft van de tijd binnen en de helft van de tijd buiten. Buiten maak ik afspraken, binnen moet ik ze 

nakomen. De helft van de tijd buiten ben ik met het industriebeleid bezig, de andere helft zit ik om de 

tafel met klanten en opdrachtgevers. 
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Int 1: Hoeveel mensen zijn er werkzaam bij Sioux? 

Dhr. Duisters: Wij werken in totaal met 300 ingenieurs. 

Int 1: Allemaal in Nederland? 

Dhr. Duisters: In Nederland werken er 220, 40 in Belgie, 20 in Rusland en 11 in Vietnam. 

Int 1: Kijkend naar de keten, de materiele keten, die is dan voornamelijk gepositioneerd in 

Eindhoven/Nederland of toch echt mondiaal? 

Dhr. Duisters: Ik zal je een aantal figuren laten zien die het wat verdeuidelijken. Als je kijkt naar de bouw 

van high-tech equipment dan heb je de OEM’s (original equipment manufacturer) zoals Fei, Asmel, Daf 

toch? Berenschot heeft aan deze OEMers gevraagd waar hun eerstelijns suppliers gesitueerd zijn. De 

Oemers noemden uiteindelijk 14 eerstelijns toeleveranciers. De grote OEM zou idealiter de machine op 

willen delen in 30 grove modules welke worden uitbesteed aan suppliers, die op hun beurt weer 320 

tweede- en derdelijns toeleveranciers hebben die elk onderdeeltje maken. Van die eerstelijns 

toeleveranciers zitten er een stuk of 10, ongeveer 71%, in deze region. Van de tweede- en derdelijns 

toeleveranciers zitten er 100 in deze region, dus je ziet ook date r nog 200 in de rest van de wereld 

zitten. Let wel, ik praat echt over high-tech machinebouw en high-tech systemen. Je hebt ook low-tech 

machinebouw, zoals het bouwen van koffers, maar hoe die keten in elkaar zitten  weet ik niet. De high-

tech toeleveranciers zijn winnaars, juist door het ecosysteem dat er omheen gecreëerd is. 

Int 1: Kijkend naar deze ketens en daarin een link leggen naar SCF, wat betekent SCF in jouw woorden? 

Dhr. Duisters: Ik maakte net al onderscheid tussen de value chain en de supply chain. Kijk, de grote 

bedrijven die willen ontzorgd worden. Er is feitelijk een product-ontwikkel-keten. Een OEM brengt de 

behoeften van de klant in kaart, ontwikkeld prototypes, en maakt een product. Als het eenmaal 

gemaakt is kan het verkocht worden. Het uitbesteden is begonnen met dat maak stadium, in de zin dat 

de OEM aan de leverancier vroeg of zij componenten konden maken en daarvoor in machines 

investeerden. Het tweede deel was dat de leveranciers was of ze ook producten konden assembleren en 

nóg verder, of ze ook de gehele module konden ontwikkelen. En wat je nu de laatste tijd ziet, en waar 

Sioux ook bij betrokken is, is om ook complete producten uit te besteden. Op deze manier worden 

OEMers ‘kop-staart’ bedrijven worden en dat de keten eigenlijk het hele product maakt.  

Dhr. Duisters: Kijkend naar de financiering, wat je ziet is dat er ontwikkelende bedrijven zijn en makende 

bedrijven, producenten. De trend is dat de producenten ook meer gaan ontwikkelen en dat 

ontwikkelende bedrijven ook gaan produceren. De opdrachtgevers, de OEMers, die willen niet zowel de 

ontwikkelaars en de makers zijn, maar willen dit uitbesteden en daardoor enkel klant worden. Alle 

toeleveranciers op hun beurt willen eerstelijns toeleverancier worden, want die pakken de hoogste 

marge in de keten. Immers, hoe verder je in de keten komt, hoe meer marge het bedrijf pakt. Zodoende 

wil iedereen opschuiven in de keten. Dhr. Duitsers licht dit toe met een voorbeeld. Zo doen wij dat ook, 

wij gaan als ontwikkelaar leveren, en de producenten zijn ontwikkelafdelingen aan het optuigen.  
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Dhr. Duisters: Nou terugkomend op jouw vraag, want dit was een beetje inleidend, de financiering licht 

een beetje aan het niveau waarop je het uitbesteed. Bijvoorbeeld, Fei company maakt hele grote 

microscopen (>€10.000.000), maar kon ook een klein microscoop maken. Dit kleine model kost 

€100.000. Zij hebben aan de toelever keten gevraagd of zij het kunnen ontwikkelen en dan zouden zij 

het gaan verkopen. Dus de toelever keten zou het hele project gaan coördineren. Sioux heeft hierbij 

gezegd dat wij de engineering voor onze rekening nemen en wij gaan het geld terugverdienen per 

product dus daarmee amortiseerden we per product. De maakindustrie in deze regio wilden ook 

ontwikkelen want dan kunnen ze veel meer met die kostprijs spelen. Want zij ontwikkelen enkel op de 

voorwaarden dat ze erna ook mogen produceren. Daarmee krijgen ze een hogere prijs voor het product 

omdat ze waarde toevoegen aan de keten. Uiteindelijk willen ze richting 10-12% marge, maar gezien het 

klimaat gaan ze eerder naar de 8%. Hoewel er ook sommige zijn die het moeten doen met 2%, en voor 

hun 100 anderen als ze het niet willen doen. De verdienmodellen zijn als volgt: 

- Je kunt op time & materials basis werken, dus op uren. Je moet iets maken voor een klant en 

daarvoor worden gewoon de machine uren en de manuren geteld en daar mag een bepaalde 

marge op gerekend worden.  

- Het tweede model is assemblage. Dan ga je wat meer risico’s lopen want soms zit het mee maar 

soms zit het ook tegen in de keten. Dit kan komen doordat bijvoorbeeld een bedrijf failliet gaat 

in de keten, en dan moet je sourcen. Dus zodoende loop je wat meer risico en mag je dus ook 

wat meer marge jezelf toerekenen. 

- Een andere mogelijkheid is wat Prodrive bijvoorbeeld veel doet, namelijk zorgen dat je het 

product goedkoper kan produceren door het te herontwerpen met andere onderdelen. Prodrive 

zet er zijn eigen componenten in, de OEMer word de afnemer en dan zorgt Prodrive voor een 

prijsdaling. Het bedrijf word dan wel producteigenaar en zodoende worden ze een beetje tot 

elkaar veroordeeld. Het is een ‘samen-lachen, samen-huilen’ relatie. Mochten er veel verkocht 

worden dan kun je er als bedrijf ook veel van afzetten, maar dan moet je er wel voor zorgen dat 

de prijs omlaag gaat.  

Int 2: En dat word dan berekend in je prijs? Iedereen levert zijn factuurtje op basis van uren of hoe dan 

ook, bij jou of aan diegene aan wie dat bedrijf levert. 

Dhr. Duisters: Ja dat klopt. Hier zie je ook heel verschillende modellen, wij hadden hier een miljoen euro 

ontwikkel kosten. Tevens hebben wij Premstar die de electronica ontwikkelde destijds, hebben wij 

risicodragend mee laten doen. Die hebben ook ontwikkelkosten voor hun eigen rekening genomen, 

moesten zelf investeerden, maar kregen daardoor ook meer marge door het feit dat ze ook 

risicodragend meedeelde in het aantal verkochten microscopen. Wij hebben daarmee kosten bespaard 

maar dus feitelijk ook heel veel van de regie van de klant overgenomen.  Die klant wilde dat ook graag 

want die wilde kop-staart zijn. Die wilde de marktbehoefte vast te stellen alsmede dat ik bezig ben met 

research, niet de development van een product, prototypes bouwen en kijken wat de technologie kan 

daarmee proberen ze product-marktcombinaties te vormen die interessant zijn. Dat noemen ze kop-

staart bedrijven. Het bouwen op zichzelf, daarvoor zijn er partijen die dat steeds beter kunnen in de 
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regio. Dus jouw vraag van proicing is heel genuanceerd en ik kan wel zeggen dat het aan man- en 

machineuren zijn plus een opslag, of een stukje licentie, maar dat is te simpel.  

Int 2: En welke positie nam Fei in wat betreft betaalcondities? 

Dhr. Duisters: Dat is een goede vraag, want het model is wel samen-lachen-samen-huilen. Als het nou 

fout gaat dan huilen wij maar bij jullie heeft het niet zoveel pijn gedaan. Toen gaven zij aan dat de 

keerzijde van productontwikkeling de marktontwikkeling is. Het kost heel veel geld en tijd om alle 

distributiekanalen voor een product opgezet en ingericht hebt, alsmede de marktcommunicatie etc. 

Daar doet het bij ons pijn, want die kosten zijn net zo hoog. Dus Fei wilde niets investeerden aan de 

development kant.  

Dhr. Duisters: Op dit moment ben ik bezig om nieuwe fabrikanten te maken, omdat de hele regio teveel 

afhankelijk is van enkele grote bedrijven. Voorheen waren dit DAF en Philips en nu is dit ASML. Op het 

moment dat deze bedrijven het moeilijk krijgen dan heeft de hele regio daar last van. ASML moeten we 

respecteren maar eigenlijk moeten we een BSML, CSML en DSML hebben. Du sik ben naar Fei gegaan, 

waar ik de ceo goed ken, om met hem te praten over de business cases, het kost iets en het levert iets 

op, die ze hebben. Gebruikelijk hebben ze er wel 25, omdat ze wel 20 business opportunities op een 

willekeurig moment zien. Zij voeren de top 5 business case zelf uit, omdat ze niet genoeg resources, 

geld, management aandacht en talent om het tot een succes te maken, hebben om ze zelf allemaal uit 

te kunnen voeren. Dus ik vroeg: wat is business cases nummer 6? En da was dat kleine microscoopje.  

Want wij maken die high-end maar wij zien een markt voor de kleintjes, maar dat kunnen wij niet want 

wij zijn alleen maar in staat om die dure van 10 miljoen te maken. Daarbij word de doos en een 

ingenieur naar de klant gestuurd en dat kan voor dat bedrag, dat kan niet voor €100.000.  doe je het 

voor €100.000 dan moet je het eigenlijk via internet verkopen, moet het zo robuust zijn dat er geen 

fouten meer in kunnen zitten. Immers is het te kostbaar, en de marges te klein, om nog productfouten 

te herstellen. Dat zit simpelweg niet in hun cultuur, dus dat was een kans op de handen ineen te slaan. 

Ze zeiden wel dat ze een geweldig marktkanaal hebben, want zij snappen die markt. Als jullie, Sioux, die 

investering deden dan konden er zaken gedaan worden. 

Dhr. Duisters: Zodoende konden wij de klant ontzorgen, temeer ook omdat we alle belangrijke 

disciplines, mechanica, electronica, optica, fysica, dynamica en design onder een dak hebben. Dat is 

beter voor ons dan alleen de software leveren. Dus op deze manier konden we eerstelijns leverancier 

worden. En in feite drukt Fei alles de keten in, de financiering, de risico’s, op het moment dat hij er 1 

verkoopt dan besteld hij er 1 bij ons. Dus het is wel een interessant model. Maar alle toeleveranciers 

waren aan het zeuren dat het allemaal uurtje-factuurtje was. En de klant, Fei, wist heel goed hoe de 

kostprijs opgebouwd was. Op deze manier kwamen er wel wat meer risico’s bij kijken: risk/reward 

systeem. Indien je je systeem op orde, het proces beheert, hebt dan kun je er wat moois van maakt.  

Int 2: Dan is het inderdaad minder in de SC qua facturen, van SCF is geen sprake. Het zit hem hier vooral 

in de ontwikkeling, het word ge-outsourced. Wat betreft SCF, daar doe je niets mee? 

Dhr. Duisters: Nee, nee ik zit vooral in de ontwikkel keten, en steeds vaker ook in de maak-keten. En die 

twee ketens komen steeds dichter bij elkaar. Als de kwaliteit goed is, dan beginnen ze pas te kopen. Een 
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fabrikant besteedt iets uit aan VDL, met een half miljoen investeringskosten die ze zo betalen, eenmaal 

gedaan dan willen ze zien wat de kostprijs is van het product. 

Int 1: Als het eenmaal ontwikkeld is dan blijven jullie het produceren, voor bijvoorbeeld Fei? 

Dhr. Duisters: Nee, dat doen we niet. Stel je voor dat wij de enige ontwikkelaars zijn voor een bedrijf dan 

vinden ze dat simpelweg niet fijn, omdat de afhankelijkheid te groot word. In dit scenario kan dat ene 

bedrijf zomaar de prijs opschroeven, vandaar dat ze altijd zoeken naar een second source. Je hebt 

verschillen, dit is assemblage, dit is maken. Deze twee gaan steeds meer naar elkaar. De toegevoegde 

waarde van het ene bedrijf kun je vervangen door het andere. In praktijk is dat wat lastiger dan in 

theorie, het gaat immers om mensenwerk. Specifiek gaat het over het overdragen van kennis (ivm 

bewust of al dan niet bewust saboteren). 

Int 1: Momenteel is het product op de markt en deze groep (wijzend naar figuur X) produceert de 

halffabricaten? 

Dhr. Duisters: Juist, we zin in feite bezig met de ‘business development’. De microscopen kunnen 

namelijk door ontwikkeld worden zodat je er bijvoorbeeld apps op kunt zetten. Onder business 

development hoort ook finance & funding, in een lucratief contract gaat het de keten in. Quality 

Assurance ook, kwaliteits controles gebeuren in de keten. Projectmanagement, procesmanagement en 

ook supply chain management.  

Int 1: Tussen jullie als schakels in de keten is het dan wellicht een logische stap om het werkkapitaal uit 

de keten te halen? 

Dhr. Duisters: Ja, ja dat klopt. Uiteindelijk is alles terug te leiden naar uren, dus als je de uren en 

materialen apart zou bekijken over de keten dan zou dat een stuk beter zijn voor de keten. Je zou dan 

tegen iedereen kunnen zeggen ‘je krijgt een fair share van de pie op basis van de effort die je ervan 

hebt’. Momenteel gebeurt dat nog totaal niet. Allemaal spelletjes worden er gespeeld en het is feitelijk 

heel erg inefficiënt. Zeker als je nagaat dat de meeste bedrijven hier in de regio zitten en elkaar 

beconcurreren. Het ene bedrijf heeft nog een betere inkoop-opleiding dan dat de andere een verkoop-

opleiding. Dan denk ik: Moeten we daar nu mee bezig zijn, of moeten we ons energie steken in het 

winnen van de ketens in Oost-Europa en Azië?  

Int 2: Dan zul je wel alle keten exact moeten beschrijven om daar vorm aan te geven. 

Dhr. Duisters: Ja, ja dat klopt. Ik weet niet of je dat bedoelt maar kijkend naar wie welke rol heeft, dan 

hoeven bedrijven één keer te onderhandelen over het aandeel van het bedrijf in het proces en dan weet 

het bedrijf waar het aan toe is. 

Int 1 legt het principe van SCF uit en vraagt: Zou dat een logische stap voor jouw bedrijf zijn? 

Dhr. Duisters: Ja dat zou zeker de overweging waard zijn. Dus als ik het goed begrijp gaat het over 

werkkapitaal. In verschillende sectoren moet je 60 dagen op je geld wachten in andere 360 dagen. Daar 
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zit nogal een verschil in en daar is het zeker lucratief voor. De macht in de keten is hier een belangrijk 

aspect is, kijkend naar jouw theorie. 

Dhr. Duisters: In principe gebeurt dat al, ik heb bijvoorbeeld weleens een onderhandse lening bij Fei 

afgesloten, dat een kapitaalkrachtig OEM’er is. En zij hebben zelf makkelijk toegang tot kapitaal. Op deze 

manier hou je het zuiver. Dan blijf ik mijn verantwoordelijkheid pakken in het product en proces en 

betrek ik Fei in het proces omdat er zoveel kapitaal in geïnvesteerd word. Zo houdt iedereen zich aan 

zijn verantwoordelijkheden. Op deze manier blijft het risico bij de OEM’er, echter proberen zij ook de 

marge aan hun kant te houden. Het is alleen een kwestie van onderhandelen. Hierbij moet wel de 

kanttekening gemaakt worden dat het anders is voor een koffer producent dan voor die van een bedrijf 

in de high-tech machinebouw.  

Dhr. Duisters: Zien jullie het als een product van de bank?  

Int 2: In die zin, wat je uiteindelijk doet is dat je facturen eerder betaalt. Uiteraard nadat ze 

geaccordeerd. Dan kun je een bepaalde opslag verrekenen daarin en doordat je veel sneller uitbetaald 

kun je op deze manier werkkapitaal vrij maken en kost het je wat minder. Vraag nu is of het cash hebben 

bepalend is, de rente bepalend is of dat de verschillen groot genoeg zijn. 

Dhr. Duisters: Eens, eens. En nu hebben de OEM’ers geld genoeg en hebben de eerste schakel in de 

keten dat niet. Vooral omdat ze niet beursgenoteerd zijn, en ook krappere marges hebben. De eerste 

suppliers, zoals Frencken en VDL die hebben opties tot kapitaal genoeg. De laag daaronder, die worden 

het hardst uitgeknepen en zijn het minst belangrijk. De marges zijn daar het kleinst, vandaar dat 

iedereen probeert op te schuiven in de keten, om zo in een comfortabelere positie te komen.  

Int 1: Wij kijken het vanuit het oogpunt van het lostrekken van werkkapitaal in de keten, zodat dat geld 

meteen geherinvesteerd kan worden in de keten, ziet u daar het voordeel van in? 

Dhr. Duisters: Daar zie ik zeker het voordeel van in. 

Int 1: Specifiek, in het kader van dit interview, zijn we aan het kijken welke factoren bij 

beslissingsmakers een rol spelen over de beslissing om wel of geen SCF toe te passen. Zo denken Jos en 

ik dat de relationele kracht tussen twee schakels erg belangrijk is, bent u het daarmee eens? 

Dhr. Duisters denkt er even over na. Ik zou er zeker in geïnteresseerd zijn. Maar ik denk dat het anders is 

voor ontwikkelbedrijven, dan voor maakbedrijven. Wij als ontwikkelbedrijf hebben al 60% van onze 

debiteuren gefinancierd, dus dan gaat het over de resterende 40%. Want ik heb 30 miljoen omzet, dus 

2,5 miljoen per maand. Dus 40% is één miljoen en als ik dat eerder heb dan zou dat heel fijn zijn. Het zijn 

ook facturen waar veel zekerheid over is. 

Dhr. Duisters: Dat is tevens interessant omdat Sioux hard groeit. En groeien betekent investeren, 

voorfinancieren en kredieten aanvragen. Als ik hetzelfde doe en ik groei hard dan kan ik het zelf niet 

meer opschuiven in de keten omdat ik dan moet investeren qua tijd en geld. Het antwoord op jouw 

vraag is dus: ja, dat zou zeer voordelig zijn voor de Supply Chain. En onder welke condities: De rente die 
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het kost heb ik er graag voor over, gezien het te behalen voordeel. Wie levert het product, is dat een 

bank of een intermediair of ben ik dat als leverancier? 

Int 1: In principe wordt het risicoprofiel berekent over de koper, bijvoorbeeld een OEM’er omdat die 

veel kredietwaardiger is.   

Dhr. Duisters: De macht in de keten is heel erg belangrijk. Zo is er  een zwaar tekort aan ingenieurs en 

kunnen mijn ingenieurs voor verschillende projecten aan het werk. Edoch schrijft ASML de wet voor en 

bepalen zij de marges. Zodoende is de macht in de keten erg belangrijk. Zij passen de 

kaasschaafmethode er goed toe, bijvoorbeeld door elk jaar een procentje eraf te doen.  

Dhr. Duisters: Bij Philips houden ze elk jaar een option op partijen werk. En degene die het voor de 

laagste prijs doet, krijgt de job. Die echt kleine partijen zijn natuurlijk super eager om daaraan te 

voldoen. In hun kielzog moeten dan de grotere partijeren, zoals Sioux, daarin mee. En die business 

development managers van Philips mopperen op hun beurt weer omdat de kleine partijen de gewilde 

kwaliteit niet kunnen leveren. Maar ja, daar hebben de inkopers maling aan. Een keer heb ik tegen 

Philips gezegd dat ik geen preferred supplier meer hoefde te zijn. En ja.. toen kwamen ze niet meer 

terug. Inmiddels zijn we weer preferred supplier. 

Dhr. Duisters: Wat ik wel geleerd heb is dat je ook moet leveren aan die kleine supply chain, dus wij 

doen nu beide. De kleine supply chains daar is de balance of power veel beter. De macht van de keten is 

veel reeeler en dat komt dat wij veel meer toegevoegde waarde hebben. Daarom zijn de marges ook 

hoger. In de grote supply chains daar kunnen al die grote bedrijven alles wat wij ook doen, daar hoeven 

we geen illussies over te hebben.  

Int 1: Legt het conceptueel model uit, zodat de proposities getoetst kunnen worden. Wat bepaalt nu de 

‘willingness to adopt SCF’? 

{40:08 – 42:45 Het model van SCF is getekend ter illustratie om het concept te verhelderen.} 

Dhr. Duisters: Bij factoring vond ik het niet fijn dat de factoring maatschappij gaat innen bij de klant, 

maar dat is hier geen issue. Want met mijn supplier heb ik een andere relatie dan bij mijn klant. Ik wil 

zelf etrokken zijn bij het innen van de factuur van de klant. Zij vroegen hier ook een dikke premium voor, 

terwijl ik altijd al een kleine 100% betaald kreeg. Dus dat was kapitaalvernietiging. Is dat hiierbij ook het 

geval, gezien de factuurstroom? 

Int 1: Nee, het is nu niet zomaar het innen van facturen, maar het betalen van een dienst.   

Dhr. Duisters: Omdat je het over handelingkosten en daar moet een vergoeding tegenover staan. 

Int 1: Ja dat klopt, handelingkosten en er wordt ook risico over genomen, daar moet voor worden 

betaald. Dit zou bijvoorbeeld 2% per transactie in rekening voor kunnen worden gebracht. Dan heeft u 

voor die 2% geen zorgen en meteen uw geld. Momenteel zie je de verschuiving plaatsvinden richting 

ketenintegratie, wat ook mede plaats kan vinden door verdere digitalisering van de processen bij alle 

schakels in de keten. Een platform mist echter nog, die het toegankelijk maakt om te participeren. 
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Dhr. Duisters: Maar ik zou hier geen juridische structuur tussen zetten, waarom is die belangrijk? 

Immers gaat 99% van die facturen goed, die worden betaald. En dat ene procent is dan geen probleem? 

Int 1: Dat is lastig op het moment wanneer producten niet goed zijn, dat ze worden afgekeurd, of 

wanneer bijvoorbeeld een hele schakel weg valt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een fabriek afbrand. 

Dit is ook in een eerder gesprek met Frencken aangehaald, tezamen met de vraag waarom dit niet 

verder upstream verspreid wordt, oder hun leveranciers. Het levert wel wat op, maar dat weegt niet op 

tegen de rompslomp die erbij komt kijken om het door te voeren. Dit is toch te wijten aan de juridische 

regelgeving dat erbij komt kijken. 

Dhr. Duisters: Ja, ja daar heb je gelijk in. Wat zegt de wetgeving over de betaaltermijnen? Het loopt wat 

betreft betaaltermijnen de spuigaten uit en er is een Europese wetgeving aangenomen die dat aan 

banden legt. 

Int 1: Daar ben ik niet van op de hoogte. Dit, deze filosofie, biedt wel een oplossing kijkend naar andere 

concurrerende ketens. Op het moment dat er geen werkkapitaal vast zit in de keten, dan kan dit geld 

gebruikt worden om te investeren. En, gegeven dat de theorie zo makkelijk is, waarom verspreid deze 

techniek zich dan niet? 

Dhr. Duisters: Ik betaalde toentertijd teveel voor de juridische kosten van factoring, daarom heb ik dat 

toen niet gedaan. En ik had de mogelijkheid om het basiskrediet dat ik hier krijg, op basis van een stukje 

goodwill omdat wij al 17 jaar een winstgevend bedrijf zijn, plus de 60% debiteuren was bij elkaar bijna 

net zo hoog als de 90% factoring. En met factoring had ik 2% meer kosten. Plus, zij zouden gaan innen bij 

mijn klanten, terwijl ik alleen maar A-klanten heb. Dus daar wordt 99,9% betaald. Kortom het risico waar 

ik de opslag voor betaal was gewoon te duur, het stond niet in verhouding met elkaar. Tevens heb ik 

liever zelf contact met mijn klanten, niet dat de intermediair dit doet. Uiteraard kan er af en toe iets mis 

gaan, maar dat is in mijn geval makkelijk op te lossen middels direct contact.  

Int 1: Kort samenvattend, u vindt het een belemmerende factor dat de factuur naar de bank word 

gestuurd. Waarom is dat? 

Dhr. Duisters: Nou omdat de bank een rol gaat spelen naar mijn klant toe. En als de bank dat niet goed 

doet dan weet ik niet of mijn klant daar gelukkig van word. 

Int 1: en stelt u zich nou eens voor dat het een gedigitaliseerd platform is, dan hoeft daar geen menselijk 

contact tussen te komen. Zou dat uw mening veranderen? 

Dhr. Duisters: Ja, wellicht, maar ik ben niet in controle over wat er binnen het proces gebeurt.  Ik ben er 

niet zeker van of het wel alleen om het accorderen gaat, omdat er veel maatwerk in de industrie is. Niet 

zomaar dozen schuiven, maar maatwerk. 

Int 1: Op het moment dat jij de klant bent en je vraag aan je leverancier of jullie dit samen gaan 

opzetten, en jullie doen al 17 jaar zaken, dan zal het vertrouwen geen puntje zijn. Toch? 
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Dhr. Duisters: Ja, ja je hebt gelijk. Ik bied het aan, aan een partij en het is de vraag of die partij daar 

gelukkig van word. Gaat dit ten koste van mijn kredietwaardigheid? 

Int 1: Het gaat niet ten koste van je kredietwaardigheid, maar op basis van jouw kredietwaardigheid. De 

supplier en de initiator betalen samen voor deze dienst en het risico. 

Int 2: De kosten daar zit een maximum aan. Kijk je levert bij factoring een product als bank. Normaal zijn 

jij en andere bedrijven niet gefinancierd op basis van producten maar op debiteurschap. In principe krijg 

je een stamkrediet en daar bovenop een bepaalde opslag. In jouw geval maakt dat dus niets uit wat 

betreft factoring. 

Dhr. Duisters: Inderdaad, 99,9 % betaalt gewoon en betaalt op tijd. Daarbij komt dat de directe 

toegevoegde waarde zeer beperkt is en dat ik de bank mijn facturen laat innen. Daarom heb ik er toen 

niet voor gekozen. 

Int 2: Maar stel je voor dat je dat stamkrediet niet hebt.. 

Dhr. Duisters: Dan zou het een heel ander verhaal zijn.  

Int 1: Zou je het model nog even willen invullen op een schaal van 1-5.  

Dhr. Duisters: Ik vind het uitermate negatief als de initiator veel macht heeft. De machtsverdeling in de 

keten is een zeer belangrijke factor. En daarbij heb je nog twee dingen: onderhandelingskracht en echt 

macht. Sommige partijen hebben hele goede inkopers en kunnen echt het uiterste eruit persen. Echt 

macht hebben betekent dat je de duimschroeven aan kan draaien, maar ook mee te onderhandelen 

valt. 

Int 1: Legt de term obtrusive communication uit. 

Dhr. Duisters: Ik geloof in de inhoud, niet in de communicatie zelf. Het zelf opdringen, is niet goed daar 

bereik je het niet mee. Vertrouwen is het belangrijkste, het is vaak een kwestie van een beetje geven en 

nemen. Maar je hebt ook supply chains waarbij het alleen maar nemen en nemen is. Dus waarbij 

inkopers afgerekend worden op de besparingen die zij realiseren op de terms en conditions. Die blijven 

halen totdat je het niet meer kunt doen. 

Dhr. Duisters: Bewijsvoering over SCF zou mij niet beïnvloeden, als anderen het doen dan zou ik daar 

niet naar kijken, ik kijk enkel naar mijn eigen relaties. Ik wil zelf beoordelen of het werkt en of ik het 

snap en daarbij spelen anderen geen rol. 

Dhr. Duisters: De perceptie van het doorvoeren in de organisatie is van negatieve invloed op de 

bereidheid om het te doen. Zeker omdat er juridische aspecten zijn die spelen, evenals het afstemmen 

de afdeling inkoop en finance alsmede een strategisch component. 
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Appendix 9: Transcript interview VDL Groep 

 

Date: 25-10-2013 

Interview number: 01 

Interviewee: dhr. J. Karssen 

Function: CEO VDL Nederland 

Interviewer 1 (int 1): Hayo Jongejans 

Interviewer 2 (int 2): Jos Rooijakkers 

 

Int 1:  Dan zijn bij deze de opnames van het case interview in het kader van SCF gestart. We zijn samen 

met dhr. Karssen, van VDL Groep en we zouden u graag een aantal vragen willen stellen, om te 

achterhalen wat belangrijke factoren zijn voor beslissingsmakers om SCF wel of niet te adopteren.  

Int 1: Als eerste zou ik u willen vragen wat SCF voor u precies betekent. 

dhr. Karssen: SCF betekent ketenfinanciering, dat is feitelijk de letterlijke vertaling. 

Int 1: Dat klopt, en  bent u ook bekent met factoring en reversed factoring? 

dhr. Karssen: Reversed factoring? 

Int 1: Ja, dat is feitelijk het synoniem van SCF, het risicoprofiel wordt hierbij berekend op de status van 

de koper. 

dhr. Karssen: Juist, dan ben ik er inderdaad bekend mee.  

Int 1: En wat zijn in uw optiek de voordelen van reversed factoring versus het niet toepassen van reversed 

factoring/SCF? 

dhr. Karssen: Dat kun je op twee manieren bekijken: Wat zijn de voordelen voor VDL en wat zijn de 

algemene voordelen. Als je het hebt over de voordelen voor VDL, dan kijk je naar het voordeel dat wij 

naar onze klanten toe hebben. Dat speelt twee keer: Bij ASML en Philips. Ons voordeel hierbij is de 

balansverkorting. Rentevoordeel is er bijna niet. Nou kan het nog zo zijn dat je als bedrijf het geld heel 

erg hard nodig hebt, maar dit speelt voor VDL geen rol. VDL is liquide genoeg, en anders benaderen wij 

banken en zullen we verdere financiering wel krijgen. 

Int 1: En past u het op dit moment ook actief toe? 
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dhr. Karssen: We participeren in de programma’s van ASML en Philips. Het is een tijdje wat rustiger 

geweest, maar zijn het nu weer nieuw leven in aan het blazen. Dit kom doordat VDL over liquide was. 

Dat was echter echt een incidenteel moment ivm Nedcar. 

Int 2: Is dat een faciliteit dat je van ASML hebt? 

dhr. Karssen: Onze overeenkomst is dat je de factuur gewoon op kunt vragen. Dit kun je op twee 

manieren doen: Selectief, zelf bepalen welke wel/niet opgestuurd worden, of automatisch en dan krijg 

je binnen een week het geld. En dat laatste is wat wij deden. Ook omdat het een heel klein 

rentevoordeel oplevert.  

Int 2: Binnen een week krijgen jullie het geld. Als je kijkt naar balansverkorting, dan heb je debiteuren en 

anders heb je liquide. 

dhr. Karssen: Als je liquide hebt dan heb je het niet nodig. Kijk normaal hebben wij toch wel een forse 

gebruik op een kredietfaciliteit en dan word het anders. 

Int 2: Dus een goedgekeurde factuur wordt binnen een week betaald t.o.v. normaal gesproken? 

dhr. Karssen: 90 dagen. En op het renteverschil zit een verrekening sleutel. De rente die daarop zit is 

volgens mij eentiende lager dan wij normaal gesproken betalen. Het is een keer alles regelen, dat kost 

wat tijd, en dan staat het ook. Dan stelt het niet zoveel voor. 

Int 2: Werkt het dan als een soort intranet? Loggen jullie bij hun in of zij bij jullie in? 

dhr. Karssen: Het is een soort intranet, van de Deutsche Bank volgens mij. Daar staan alle facturen op in 

een overzicht, waarbij ook staat aangegeven of ze zijn goedgekeurd of niet. Dus daarvan heeft ASML 

toestemming geveven om gefinacierd te worden. Als dat handmatig moet gebeuren dan moeten er 

handtekeningen gezet worden en komt er nog wat extra werk bij kijken, echter als het automatisch gaat 

dan is het eigenlijk heel simpel. 

Int 1:  U gaf aan dat het wat tijd nodig had om in te richten, kunt u dat toelichten? 

dhr. Karssen: Het hele systeem moet ingericht worden. Maw contracten doornemen en tekenen. Een 

van de dingen die je goed moet realiseren is dat je het niet moet zien als een permanente 

financieringsbron. Er zit namelijk een termijn op waarop ze het kunnen intrekken, in dit geval drie 

maanden. Nu kun je zeggen: dat zullen ze morgen niet doen. Echter, als iedereen shit heeft dan heeft 

ASML ook shit en dan zullen ze het echt wel intrekken. Dus dat moet je altijd in je achterhoofd houden, 

er zit altijd een opzegtermijn hebben. Weten jullie of ze daar een aparte faciliteit voor hebben lopen? 

Int 2: Dat zou goed kunnen, op hun lopende faciliteit of een aparte. Dat is ook een van de afwegingen, ga 

je je richting op de keten en welke positie de Rabobank dan moet innemen. Van welke omvang is dat 

programma? 

dhr. Karssen: Dat is een afgeleide van onze omzet bij ASML, dus dat kan wel tot een miljoen of 40 euro 

oplopen. Tientallen miljoenen toch zeker wel. Zij zijn niet de enigen hoor, zo is bijvoorbeeld Volvo ook 
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langsgeweest met deze vraag. Dat hebben we niet gedaan hoor, we wilden het niet  met hun doen 

omdat hun condities niet positief voor ons waren. Daarnaast hebben we het simpelweg ook niet nodig. 

Dus hebben we gezegd dat als dat de condities zijn dat we het dan beter zelf kunnen doen! Zij wilden 

namelijk de winst naar zich toe trekken.  

dhr. Karssen: Voor het MKB is het een heel ander verhaal. Het heeft immers een opslag van ongeveer 

4% en als je dat kan delen met het tarief van ASML en je hebt anderhalf procent rentevoordeel, dan 

begint het leuk te worden. 

Int 2: Maar dan moet ASML in dit geval wel bereid zijn om dat voordeel te delen met hun leveranciers. 

dhr. Karssen: Ja dat klopt. In ons geval is dat 50-50. De vraag is dan wel of ASML dat ook zou willen doen 

met hun kleinere leveranciers. En als er teveel voordeel komt te liggen dan betekent dat per saldo dat 

de bank dat betaald. Als het grootschalig word toegepast vinden de banken dat dan ook leuk? 

Int 2: Nou dan zou het ook aangepast moeten worden in je risicoberekening. 

dhr. Karssen: Dan zou het kunnen, want dat klopt.  

Int 2: Dan moet je wel dat in je systemen in kunnen rekenen en met de DNB hebben overlegd. Minder 

risico over de portefeuille en balansverkorting is tegenwoordig ook belangrijk voor de bank. Doet Volvo 

het ook met de Deutsche naar jij weet? 

dhr. Karssen: Dat zou ik niet zeker weten.  

Int 1: Waarom participeert VDL wel in het project van Philips maar sluist het de filosofie niet door naar 

haar leveranciers? 

dhr. Karssen: Ik heb de vraag nog nooit gehad. Kijk het belang van ASML begrijp ik wel, zolang het met 

ASML goed gaat is het ok. Gaat het even wat minder dan raken de banken nogal snel in paniek. De 

toeleveranciers van ASML schrijven dan rode cijfers en als het aantrekt hebben ze meer krediet nodig 

maar zullen ze geen krediet krijgen juist vanwege hun slechte cijfers. ASML kan dit aanpassen en zullen 

snel krediet verlenen aan hun key suppliers als ze dat willen/belangrijk vinden. Dit doen wij ook heel 

incidenteel aan onze leveranciers als dat nodig is. Normaliter betalen wij na dertig dagen, maar dit kan 

dus even aangepast. Dit doen we echter niet structureel. 

Int 1: Wat zou een sterk argument zijn om het te initiëren naar uw leveranciers? 

dhr. Karssen: Alleen als wij een belang hebben dat die toeleveranciers gezond blijven en in business 

blijven. Wij zouden ook een voordeel kunnen hebben middels het kweken van goodwill. Echter zullen 

we dit niet snel om die reden doen, simpelweg omdat het niet onze core business is en er voor ons te 

weinig voordeel is. 

Int 1: Welke uitdagingen op het gebeid van SCF bent u tegengekomen? 

dhr. Karssen: Geen enkele, welke zou ik tegen kunnen zijn gekomen? 
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Int 1: In eerdere interviews is weleens aangegeven dat het juridische aspect tegen het zere been stootte 

van de participerende partijen. Zo zou er veel papierwerk bij de contracten komen kijken, kleine 

lettertjes, en werd dit wel als een uitdaging ervaren. 

dhr. Karssen: Ik weet daar niet zoveel van, ik heb alleen de hoofdzaken doorgelezen. De rest heeft ETG 

gedaan. Ik heb enkel de hoofdlijnen bekeken.  

Int 2: Dit kan ook een van de factoren zijn die meespelen waarom SCF niet verspreid door de keten. 

Daarom zou een standaardisatie middels brancheverenigingen van toegevoegde waarde zijn. 

dhr. Karssen: Ik zit me af te vragen of wij ook zoveel bijlagen hadden. Vooral de zaken over de 

opzegtermijn vond ik belangrijk, dus daar heb ik mij mee bezig gehouden. Wat zou je nog meer moeten 

regelen? 

Int 1: Je doet toch afstand van goederen. Stel, als het geleverde kwalitatief niet goed is dan zou dat wel 

contractueel geregeld moeten zijn. 

dhr. Karssen: Dan moet je dat wel regelen ja. Maar stel je besteld wat, je legt het op voorraad en 

gebruikt het niet, en je betaald ze daarna dan loop je toch tegen hetzelfde probleem aan? Dus dat zou je 

al in je normale contracten geregeld moeten hebben. Er zal wellicht iets specifieks geregeld moeten 

worden voor dit aspect, maar dat is het dan ook. 

Int 2: Het zou kunnen dat je het al twee maanden gebruikt in je productieproces, het ligt nog op de 

pallet in je fabriek en dan zou het wel een nadeel zijn. 

dhr. Karssen: Ja maar goed, ieder bedrijf doet een ingangscontrole. ASML zeker, en dan kan het normaal 

gesproken ook wel eens zou zijn dat het daar stopt.  

Int 1: Wat zou de reden kunnen zijn dat SCF nog niet ketenbreed wordt toegepast? 

dhr. Karssen: Ik weet het niet. Onvoldoende behoefte wellicht, anders zou het wel ingezet worden. Dit 

verbaast me overigens wel. Want met name de kleine bedrijven hebben hier veel baat bij. Zeker als die 

in een keten zitten met een groot bedrijf dan zou dit van zeer veel toegevoegde waarde zijn.  Eigenlijk is 

dat gek. 

Int 2: Zou het niet kunnen zijn dat er misschien een paar bedrijven zijn die het niet durven te zeggen. Dat 

er schroom is om toe te geven dat ze het moeilijk hebben uit angst dat ze nog verder de duimschroeven 

aandraaien? 

dhr. Karssen: Dat zou kunnen. Een andere reden is echter ook denkbaar. Dat ze juist niets zeggen omdat 

wanneer wij door krijgen dat zij liquiditeitsproblemen hebben dat wij dan meteen andere opties in kaart 

zullen brengen. Dat zou een nadeel kunnen zijn, logisch.  

Int 1: En verder in de keten naar uw toeleveranciers en diens leveranciers ook, aangezien daar de 

marges kleiner zijn en betalingstermijnen langer. Momenteel gebeurt dat niet. 



 

107 
 

dhr. Karssen: Ik weet het niet, dat moet je niet aan ons vragen want ik weet het niet. Wellicht heeft het 

te maken met hoe ver de bedrijven van je af staan. Kijk hier in de Eindhoven omgeving is de sfeer 

redelijk open. Wij zullen bijvoorbeeld niet zomaar een bedrijf van hier uit de buurt en lang zaken mee 

doen laten omvallen. Als het in Duitsland is dan is dat anders. 

Int 2: Oke, en als we kijken naar jullie omzet, hoeveel procent daarvan zit hier regionaal? 

dhr. Karssen: Daar moet ik even over nadenken, ik zou het zo niet kunnen zeggen maar toch wel 

substantieel. We hebben ook heel veel toeleveranciers in een cirkel van 20 kilometer rondom Eindhoven 

zitten die zaken maken die we zelf ook kunnen. Dit doen we echter niet omdat dat onze flexibiliteit 

beïnvloed. Dus dan heb je een verschil tussen de bedrijven die echt iets voor je maken en de bedrijven 

die onderdelen voor je leveren.  

Int 2: In de literatuur staat ook aangegeven dat wil je het in je keten/ecosysteem inzetten dan moet het 

merendeel van je inkopen, ongeveer 60%-70%, in hetzelfde land gebeurt. Denk je dat je daaraan komt, 

50% wel toch? 

dhr. Karssen: Inkopen? Ja dat denk ik wel. 60% ook wel. 

Int 1: En als we kijken naar hoe andere bedrijven tegen SCF aankijken, welke uitdagingen zou u zien als 

VDL Groep zou besluiten om het te initiëren? 

dhr. Karssen: Allereest zouden we een bank moeten vinden die dit zou willen doen. Daar moeten ook 

contractueel allerlei zaken mee worden geregeld, onder welke condities en contracten. En dan moet je 

naar de keten toe, naar de toeleveranciers. Hoe groot de uitdaging is, dat weet ik niet omdat we daar 

nooit over hebben nagedacht.  Als ik dan hoor dat er hele pakken papier getekend moeten worden dan 

lijkt me dat een hele uitdaging. 

Int 2: Standaardisatie is wel een voorwaarde om in de keten succes te boeken dus? 

dhr. Karssen: Ja, anders kun je het alleen maar op onze manier doen, dus over miljoenen zo niet 

tientallen miljoenen praat. Wat dat betreft hebben jullie met jullie producten hetzelfde toch? Ook jullie 

standaardiseren steeds meer om je handelingkosten omlaag te brengen.  

Int 2: Ja en die moet je laag maken door verregaande IT-toepassingen. Één druk op de knop moet het 

eigenlijk zijn, meer niet. 

dhr. Karssen: Als je zoiets moet inregelen bij een leveranciers die 1 of 2 ton gebruikt dan moet je wel 

heel veel belang bij hebben dat het die levernacier is die je in stand wil houden. Ik denk niet dat het 

werkt. Zoals de Deutsche het niet doet denk ik dat de enige manier is, met een plafond. 

Int 2: Een plafond? 

dhr. Karssen: Er moet wel een belang zijn. 
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Int 2: Ja maar de Deutsche Bank heeft echt een product insteek. Zij willen scoren op producten en 

minder van hun breedheid van relaties. Verdere kredietverlening daar zijn ze minder happig op. 

dhr. Karssen: Dat hebben we gemerkt ja. 

Int 1: En wat betreft verschillende afdelingen binnen VDL Groep bijvoorbeeld, moeten zij ineens veel 

meer samenwerken door SCF? 

dhr. Karssen: Nee, dat speelt daar geen rol in. 

Int 1: Dus organisatorisch had het vrij weinig invloed? 

dhr. Karssen: Dat klopt. Er is wel wat meer afstemming tussen de twee afdelingen natuurlijk. Bij grotere 

klanten, zoals Philips Medical, gebeurt dat wel. Maar niet in het verband waar jullie het nu over hebben. 

Int 1: Wat zou er volgens u moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat SCF keten breed ingevoerd kan 

worden? 

dhr. Karssen: De drempel moet laag worden gemaakt. Dus makkelijk invoerbaar qua tijd, qua kosten, 

qua handeling. En dan nog zorgen dat het klopt, dat je het kan rechttrekken als het nodig is. Juridisch 

gezien dus.  

Int 1: En ziet u daarin kansen voor een brancheorganisatie, een bank of een OEM’er die het voortouw 

neemt? 

dhr. Karssen: De partij die het het beste regelt zou ik zeggen. Diegene die het voortouw neemt is het 

belangrijkste. Wij zullen dat nu niet doen. Echter, zijn er veel toeleveranciers uit één bepaalde branche 

die problemen hebben, dan zouden we wel zoiets kunnen gaan optuigen.  

Int 2: Als er nou geen probleem is, zou je het dan toch kunnen overwegen vanuit een strategisch oogpunt 

in de zin van binding met de leverancier of met de keten? 

dhr. Karssen: Kan, kan, dat kan een overweging zijn. Dat speelt bij ASML natuurlijk heel erg mee. Die 

hebben dat nu geregeld naar hun eigen klanten toe en doen dat nu ook de andere kant (van de keten) 

op. Dat is een andere manier van ketendenken. 

Int 1: Denkt u dat het strategische belang in de toekomst groter zal worden? 

dhr. Karssen: Ja, dat denk ik wel. Het ligt er een beetje aan in welke markt je werkt, maar een goede 

samenwerking is natuurlijk heel erg belangrijk. Daar zou de hele automotive ook eens een keer van 

kunnen leren. Daar heb je allemaal OEM’ers die alleen maar bezig zijn hun toeleveranciers uit te knijpen. 

Als je goed samenwerkt dan zorg je dat je ook oog hebt voor de kwaliteit. 

Int 2: De automotive industrie staat er om bekend dat ze voorop lopen wat betreft ketendenken. 

dhr. Karssen: Nou dat is geen ketendenken, dat is gewoon opleggen. In de trant van: “jullie kopen daar 

in, in India of hina, en of het nou goed is of niet jullie kopen daar in. Daarbij is je prijsgarantie dit en dit.” 
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Zo werkt het. Dus daar zit een ander element in, de machtsbalans in de keten. En daar is ASML wel goed 

in, want zij willen dat iedereen mee werkt van heel klein tot heel groot. En op die manier denk ik dat je 

ook het beste product krijgt, omdat je op deze manier naar verdere samenwerking ipv tegenwerking toe 

werkt. 

{35:30 – 37:30 Int 1: Let het tweede conceptueel model uit.} 

dhr. Karssen: Bij de relationele kracht is het ook heel erg afhankelijk van je eigen positie. Als je heel 

weinig kracht hebt ben je heel erg willing om mee te doen, heb je heel veel kracht dan kun je 

makkelijker nee zeggen. Wij deden op een gegeven moment best wel wat voor Mercedes maar we 

konden op geen enkel product geld verdienen. Nou toen hebben we op een gegeven moment gezegd: 

nou stik maar! We leveren nog drie maanden en dan stop het, tenzij je 15% prijsverhoging accepteert. 

Dat vonden ze totaal niet leuk. En dan heb je dat sommige bedrijven weg gaan en anderen blijven.  

Int 2: Maar dat bepaalt ook je sterkte. Bedrijven gaan dan weg, maar wanneer ze terug komen weten ze 

wel wat ze kunnen verwachten.  

dhr. Karssen: Bij ons kan een bedrijf dat doen, omdat het bedrijf gedekt wordt door een concern. En dat 

is wel anders als je een klein bedrijfje bent. In principe staan wij altijd sterk want niemand kan ons ooit 

chanteren om te overleven. En dat gebeurt natuurlijk wel heel veel. Kleine bedrijven die geen keus meer 

hebben omdat ze helemaal in de tang zitten. Dan zou ik me ook volledig mee laten financieren, zou ik op 

me knieeen gaan en zeggen: Graag! Dus zeg maar van welke perceptie ik het moet bekijken dan kan ik je 

het antwoord geven. 

Int 1: Vanuit de perceptie van een midden- klein bedrijf. 

dhr. Karssen: Dan heeft dat bedrijf macht maar dan doe ik wel graag met hem mee. 

Int 1: De mate van opdringerigheid hoe zou da u beïnvloeden? 

dhr. Karssen: Opdringerigheid is altijd negatief. 

Int 1: De mate van vertrouwen, hoe zou dat uw beslissing beïnvloeden? 

dhr. Karssen: Nou je komt overeen om zaken te doen en dat doe je in de eerste plaats alleen  als je 

vertrouwen naar de ander voelt. 

Int 2: Is vertrouwen een factor, of kijk je meer naar de andere factoren? 

dhr. Karssen: Nou ik denk wel dat vertrouwen heel belangrijk is. Wij zouden niet zomaar met elke partij 

zoiets beginnen. Het geeft wel aan dat je als bedrijf nauw verbonden voelt met een ander bedrijf. En bij 

sommige toeleveranciers hebben we dat wel, maar met andere niet. Daar willen we dan gewoon snel 

zaken mee doen en that’s it. Praktisch vertaald ook, als je een opzegtermijn van drie maanden hebt dan 

moet je wel vertrouwen in elkaar hebben dat dat niet snel gebeurd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met 

een Amerikaans bedrijf. Wij weten hoe die denken. Als zij morgen een ander idee hebben dan heb jij 

alles opgetuigd, de hele financiering ervan afhankelijk gemaakt, en dan zeggen ze: we stoppen er toch 
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maar mee. Dat gebeurt. Bij ASML zal dit niet snel gebeuren, zij zullen het niet opzeggen tenzij ze niet 

anders kunnen. Maar dan hebben we hier in de regio een ander probleem. 

Int 1: Dus het culturele aspect speelt ook een rol? 

dhr. Karssen: Jazeker, altijd. De Amerikaanse cultuur is toch een andere cultuur en zij doen op een 

andere manier zaken met elkaar. Ik kan zelfs stellen dat we daarom niet een Amerikaanse verzekeraar 

zullen nemen. Zij zijn alleen gefocussed op de korte termijn.  

Int 1: Kijkend naar de bewijsvoering, de argumenten die je kan aandragen tbv invoering van SCF, zou dat 

uw beslissing positief of negatief beinvloeden om SCF te adopteren? 

Wat bedoel je precies met rapportages?  

Int 1: Als bijvoorbeeld Philips naar u toe komt met voorbeelden vanuit de industrie dat het werkt.   

dhr. Karssen: Waar wij vooral naar hebben gekeken is naar hoe het systeem werkt en hoe vriendelijk het 

systeem precies is. Anders zouden wij het nooit doen. Zo moeilijjk hoeft het natuurlijk niet te zijn maar 

soms zijn mensen in staat om simpele zaken heel moeilijk te maken, dus vandaar. Sec op basis van 

informatie zou ik zeggen dat dat voor ons niet mee weegt. 

Int 1: Wat u zelf ook al even aanhaalde, de moeilijkheidsgraad om het in te voeren in je systeem weegt 

wel mee in uw beslissingen? 

dhr. Karssen: Daar ben ik het mee eens. Als het zo lijkt, dan moet je eerst wel onderzoeken of het zo is 

en als dat zo is dan is het wel een belemmering ja. 

Int 1: Als u nu kijkt naar de vijf variabelen die we meenemen in het model, mist u dan iets? 

dhr. Karssen: Ja dan denk ik wel dat alles erin zit. 

Int 2: Wat we wellicht wel kunnen meenemen zijn die opzegtermijnen want dat heeft met de macht in 

de relatie alsmede het vertrouwen te maken. Het maakt het wel minder attractief om te participeren. 

dhr. Karssen: Weet je wat Volvo doet? Daar heb je een contract mee, en daar doe je al jaren zaken mee, 

waarin staat dat ze na dertig dagen in de maand betalen. Op een gegeven moment zeggen ze: we 

betalen jullie na 60 dagen, of na 90 dagen. Dat leggen ze gewoon op. ASML doet dat ook. En dan komen 

ze met de vraag: “Als we jullie nou eens sneller betalen he, kan het dan niet goedkoper? 2% minder of 

zo.” Zie je, die maken hele rare bewegingen en dat vind ik onbetrouwbaar gedrag. Daar hoef ik dus geen 

zaken mee te doen. Hoe ga je met elkaar om, dat is een hele belangrijke factor in een keten.  
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Appendix 10: Transcript interview Huijbregts Groep 

 

Date: 26-01-2014 

Interview number: 04 

Interviewee: dhr. F. Huijbregts 

Function: CEO Huijbregts Groep 

Interviewer 1 (int 1): Hayo Jongejans 

Interviewer 2 (int 2): Jos Rooijakkers 

 

Int. 1: Dan zijn bij dezen de opnames begonnen voor het vierde interview aangaande Supply Chain 

Finance. We zitten hier samen met dhr. Huijbregts van de Huibregts Groep. Meneer Huijbregts ik zou u 

allereerst willen vragen wat de term Supply Chain Finance in uw eigen woorden betekent, bent u er 

bekend mee? 

Dhr. Huijbregts: Ik ben er bekend mee., echter moet ik zeggen dat ik ook denk te weten wat jullie ermee 

bedoelen maar dat de term in andere landen wel anders wordt ingezet. 

Int. 1: Oke, en zou u kunnen vertellen wat het in uw eigen bewoordingen in houdt? 

Dhr. Huijbregts: Voor mij houdt het in dat ik probeer om in de keten op de juiste plaats de financiele last 

probeer neer te leggen en de man die bereidt is dan die financiele last te dragen daar ook voor te 

betalen. Zodat eigenlijk eenieder zonder al teveel risico te financieren blijft. Zo doe ik dat met Indonesie, 

zof doe ik het met India, en ook met Nederland. Daarbij wil ik ook graag aangeven dat multinationals dit 

beter begrijpen dan het MKB. 

Int. 1: Helder, en als u het over financieren heeft doelt u dan op werkkapitaal of het financieren van 

projecten? 

Dhr. Huijbregts: Wat wij proberen elke keer te doen is ervoor zorgen dat wij zolang mogelijk eigenaar 

zijn van de voorraad en zo laat mogelijk ons geld zullen krijgen. Dat doen we door de voorraad out of 

balance te krijgen waardoor we een hoger rendement gaan draaien op ons werkkapitaal omdat we met 

minder werkkapitaal het allemaal voor elkaar krijgen. Wij worden daarom ook vaak door venture 

capitalists en multinationals gebruikt om een bepaalde voorraad over te nemen. Zij willen dan het 

bedrijf overnemen en dat bedrijf heeft bijvoorbeeld nog voor 20 miljoen aan voorraad liggen, dat nemen 

wij dan over omdat zij daar anders niet meer vanaf komen. 

Int. 1: En hoe lang doet uw bedrijf dit al? 
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Dhr. Huijbregts: Eigenlijk doen wij dit al nog voordat ik wist wat de term inhield. Toentertijd deed ik het 

als een soort service en niet als een echt verkooppunt. Na 2007 is dat allemaal veranderd want toen is 

werkkapitaal gewoon schaarser geworden. Nu merk ik dat werkkapitaal een punt is dat altijd aan de 

orde komt. 

Int. 1: Dat is dan specifiek tijdens verkopen en acquisities zit het helemaal in het proces verweven? 

Dhr. Huijbregts: Ja dat zit er helemaal in verweven. Wellicht is het handig als ik even kort uitleg wat ons 

bedrijf nu allemaal precies doen. Wij zijn een bedrijf in de poederlogistiek. Het gemiddelde 

levensmiddelen bedrijf in Nederland en in Europa hebben gemiddeld 70 leveranciers waarvan ze 

allemaal elke week poedertjes moeten binnenkrijgen. Dat betekent dat die leveranciers ook elke week 

hele kleine leveringen moeten afleveren bij hun klant. Wat wij nu hebben gedaan, wat ons 

businessmodel is, dat wij daar tussenin zijn gaan staan en voor al die levensmiddelen industrie bieden 

wij aan om de inkoop voor te doen zodat ik bepaalde kortingen kan bedingen en de leveranciers 1 klant 

hebben terwijl ze weten dat zijn eindklanten (de unilevers, de nestle’s) bedient worden. Het voordeel 

van de schaalgrootte, het stapelen van volume, is dat ik die kortingen kan omzetten naar services die ik 

naar de klanten kan leveren. Dat betekent dat er nu niet 70 leveranciers maar 1 leveranciers staat, maar 

dat het ook zo verwerkt wordt dat precies op het juiste moment JIT bij die klant binnenkomt. Wat moet 

je dan denken? Om je een idee te geven, het gemiddelde proces van mengen, verpakken en versturen is 

2 weken de standaard. Wij zijn een mechatronica bedrijf, dus echt high-tech, en wij doen dat nou in drie 

uur. Dat was ook op aanvraag van de supermarkten, want zij wilden niet meer aan de leveranciers twee 

weken van tevoren kenbaar maken welke producten in de aanbieding zouden komen. Met andere 

woorden, die krijgen ze nu pas dinsdagavond terwijl het donderdagavond in gaat. Dan moet dus die 

hamburger woensdag gemaakt worden en die poeders dinsdagnacht. Wij hebben heel die keten 

veranderd. Wij zijn ook een klant van centraal bureau levensmiddelen en daarvan hebben wij 

streepjescode van binnengekregen. Hebben zij nou 400 keer een bepaalde zaak gescand dan weten wij 

dat er een bepaalde batch gemaakt moet worden. Dan roepen wij voor die mensen de verpakkingen af, 

de groente af, de aardappeltjes af, het vlees af en dat is het model. De winst is dat de klant alles kan 

outsourcen naar ons, ik breng ook het werkkapitaal terug dus daarom is er sprake van dubbel winst. 

Mijn klant moet daarbovenop een ingangscontrole doen en mijn leverancier een uitgangscontrole. Ik zeg 

tegen de klant dat ik zijn ingangscontrole doe voor 70% van de prijs dat hij dat zelf doet alsmede dat ik 

tegen de leverancier zeg dat ik voor 70% van de prijs zijn uitgangscontrole doe. Die controle hoef ik 

echter maar 1 keer te doen. Zo houd ik veel winst over, 140%. Zo zit mijn business model in elkaar. En 

dat doe ik in 63 landen.  

Int. 2: En jullie leveren dan aan de productielocaties? 

Dhr. Huijbregts: Ja, iedere dag leveren wij bij Unilever precies op het juiste moment de producten aan. 

Int. 2: En het vlees leveren jullie zelf dan ook? 

Dhr. Huijbregts: Ja, doen wij allemaal. Daarnaast zitten wij op 80% van de eetmomenten van Nederland. 

En elke week zijn er 460 miljoen mensen op deze aardkloot die een hapje in hun mond stoppen waarin 

producten zitten die vanuit Helmond geleverd zijn. Als wij bijvoorbeeld een cultuurstart doen voor 
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yoghurt van bijvoorbeeld een Zwitsers merkt en het is een wereldwijde campagne dan hebben we echt 

Chili, China, Japan noem maar op. Maar in al die yoghurt zit wat van ons. 

Int. 2: en jullie maken dat dan allemaal zelf? 

Dhr. Huijbregts: Wij krijgen altijd de recepten van de leveranciers, wij ontwikkelen niets zelf. 

Int. 2: Wat is jullie omzetniveau Frans? 

Dhr. Huijbregts: Wij hebben een serviceniveau van 30 miljoen en bij elkaar een omzet van 100 miljoen. 

Int. 1: En kijkend naar de financiële flow van zo’n keten, zitten jullie daar dan ook met het veranderen 

van betaaltermijnen in? 

Dhr. Huijbregts: Ja kijkend naar supermarkten dan zie je dat de leveranciers de rekening betalen van hun 

werkkapitaal. Voorfinanciering in de voeding is echt problematisch. Nu proberen wij in die lijnen daar 

verlichting aan te geven door het voorraadniveau naar beneden te krijgen en die keten daardoor de 

andere kant op te laten gaan. In de sector waarin wij zitten ook veel producten die maar 1 keer per jaar 

van het land komen. Daar heeft die boer/coöperatie in Indonesië hetzelfde probleem. Wij kopen dan de 

hele oogst op en betalen cash en we leggen de oogst dan hier neer. In die keten heb je op een gegeven 

moment enkele bedrijven die liquide genoeg zijn die het mogelijk maken om de keten in stand te 

houden en zocht te laten ontwikkelen. Zo’n schakel zijn wij en dus ons service is zowel stroom op als 

afwaarts.  

Int. 2: Praat je nu over de Unilevers als eind klanten? 

Dhr. Huijbregts: Inderdaad Unilever, nestle’s, dr. Oetker. 

Int. 2: En de leveranciers zijn? 

Dhr. Huijbregts: De ene groep zijn Cargill en Friesland Campina. De andere groep zijn de meer kritische 

producten. Dat model heb ik van de Rabobank Groep en gaat om een multinationale keten. Vietnam, 

Indonesie en Egypte heb ik cooperaties waarin ik de boeren probeer te verbinden met elkaar dat er een 

kwaliteitsslag gemaakt kan worden en zij zodanig de juiste producten leveren van de juiste kwaliteit. 

Int. 2: En jij bent vanuit jouw financiële positie in de keten om die boeren in dit geval meteen te betalen. 

Stel dat dit niet zo zijn en jij zou veel meer met jouw werkkapitaal bezig zijn, na hoeveel dagen krijg je 

dan je geld binnen? 

Dhr. Huijbregts: Wij krijgen ons geld binnen na 27 dagen en dat is logisch want wij praten niet over 

producten, maar over diensten.  

Int. 1: Juist door de positie die jullie hebben ingenomen als bedrijf, hebben jullie ervoor gezorgd dat die 

werkkapitaalbehoefte beheersbaar blijft bij die boeren? 

Dhr. Huijbregts: Jazeker, bij die boeren, maar ook bij de grote multinationals als zij over worden 

genomen. Zoals het geval was bij Heinz. 
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Int. 1: Hoe bevalt het opzetten en onderhouden van die coöperaties met die boeren in andere landen? 

Dhr. Huijbregts: Nou inderdaad, je moet dat eigenlijk tweeledig zien. Ons bedrijf bestaat 77 jaar, en dat 

is een groot verschil met bijvoorbeeld Max Havelaar, want in die culturen is dat heel belangrijk. In dat 

soort landen zijn namelijk familiecontracten veel belangrijker dan welke contracten dan ook, zeker in de 

voedingsmiddelen industrie. Als iemand uit Indonesië over de telefoon zegt dat we een deal hebben 

voor een bedrag van 10 miljoen, dan staat die afspraak. En die contracten in de voeding passen allemaal 

op een half A4’tje. Dus je weet wat je aan elkaar hebt en dat het verbruiksgoederen zijn en de grootste 

penalty is dat je niet meer koopt. Dus je hebt iets heel anders dan de omschrijvingen die je op papier 

moet zetten voor het aanschaffen van een auto. Het is écht een hele andere wereld, en soms ook heel 

lastig te begrijpen. Een voorbeeld: Wij hebben de telex bijvoorbeeld pas enkele jaren geleden 

afgeschaft. Omdat we landen hadden waar we nog steeds formeel de afspraak hadden dat een bepaald 

antwoord via telex verstuurd zou moeten worden. Dat soort situaties krijg je dan. De zakenpartners zijn 

dan ook meestal families die al jaren in die business zitten. Wij zjin een familiebedrijf. Wij drukken dan 

ook niet alleen onze winst uit in geld maar in totaal in 7 punten. En dan kan zijn in personeel zijn, risico-

inventarisatie of van alles. Dat bepaalt uiteindelijk de winst en of ik nu uiteindelijk €5 miljoen winst 

maak of €10 miljoen, dat interesseert met eigenlijk niets. Er kunnen andere dingen zijn die veel 

belangrijker zijn dan de winst van het bedrijf. Dat zoeken zij ook in hun business partners. Zij zoeken 

hetzelfde gedachtegoed en niet bedrijven waar alleen de financiële agenda telt. 

Int. 1: Kijkend naar de manier van zakendoen in dat soort landen, hoe verloopt dat in de praktijk? 

Dhr. Huijbregts: Een boer in India wil graag de mogelijkheid krijgen om kwaliteit te leveren, maar krijgt 

dat niet altijd. Een mooi voorbeeld is een Indiase boer van een peperplantage. Als je daar een beestje 

krijgt in je peperplantage dan moet je al je oogst verbranden en dan heeft die boer dus geen inkomen 

dat jaar. Zij gaan elke week met een zakje peper naar de dealer en die word dan gewogen en dan krijgen 

ze geld. Afhankelijk van je afkomst, Hindoe/moslim etc., gaat de helft de kroeg in en gaan kantelen en 

de andere helft niet. Daar hebben wij een oplossing voorbedacht door geldautomaten neer te zetten. 

Toen zijn we ook nog eens de tijd variabel gemaakt dat die boeren uitbetaald krijgen en daardoor was 

de kroeg dus leeg. Zo hebben wij draagvlak gecreëerd bij de gezinnen want er bleek geld te zijn. Toen 

hebben wij een planten dokter bij de plantages neergezet die kon beoordelen hoe ziek het gewas was 

en of er nog iets aan gedaan kon worden. Helemaal gratis. Toen hebben we gezegd dat ze alle 

bestrijdingsmiddelen gratis krijgen, van ons. De plantendokter gaat dan mee en regelt het dan samen 

met die boeren. Uiteindelijk blijkt die oogst nog steeds niet te redden. We hebben het nu over een 

tijdsbestek van 20 jaar dat je zoiets opbouwt. Nu hebben we vorig jaar besloten dat in het geval dat de 

oogst zo ziek is dat het verbrand moet worden dat de boeren dan alsnog de normale dagprijs krijgen 

uitbetaald. Het bleek namelijk dat de boeren geen risico wilden nemen en eerst zelf wilden kijken of ze 

het op konden lossen alvorens zij de hulp van de dokter inriepen. Hierdoor bestreden ze de beestjes met 

een heel erg oud blik chemicaliën dat nog van opa was en onder het bed stond, maar natuurlijk allang 

niet meer goed was en dus verpieterde de hele oogst. Op deze manier hebben we in de keten naar een 

bepaalde kwaliteit toe waar je de mogelijkheid ook geeft aan die boer om dat te doen. Anders kan die 

boer ook niet eten. Die boer is immers geen grote bedrijven gewend dus weet niet hoe hij daarmee om 

moet gaan. 
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Int. 2: Je gaf ze erg veel hulp, is dat dan ook formeel jullie rol? 

Dhr. Huijbregts: Onze rol daar was heel duidelijk die families te helpen continuïteit te waarborgen. 

Specerijen is een hele kleine tak voor ons en gezien de wereldwijde veranderingen, zeker ook mede 

door het internet, werden er uiteindelijk vele tussenpersonen eruit gehaald. Wij zijn eigenlijk de eerste 

geweest die gezegd hebben we kappen alle tussenpersonen eruit en zijn direct naar de boeren gegaan. 

En dat heeft ons geen windeieren gelegd.  

Int. 1: En het onderling kweken van vertrouwen is dan ook essentieel lijkt me, of niet? 

Dhr. Huijbregts: Ja dat klopt, essentieel. Zonder vertrouwen gaat dat niet, wederzijdse vertrouwen. In 

Menang, in Indonesië hebben 10 jaar geleden een mislukte oogst gehad door een vulkaanuitbarsting. 

Zijn runden daar de show al veertig jaar en alles waarvoor ze gewerkt hebben was weggevaagd. Zij 

konden helemaal niets meer, niet inkopen, niets. Toen hebben wij op hun ‘blauwe ogen’ een miljoen 

dollar overgemaakt naar twee weduwen in Indonesië. En dat heeft zich dubbel en dwars uitbetaald. We 

doen nog steeds zaken met ze en hebben een deal waardoor we een prijs betalen die ver onder de 

marktprijs zit. En dat is een groot verschil met bedrijven die enkel winstoogmerk als doel hebben. Dan 

moet je naar je controller, dan n aar de RvA en dan in een voorstel verwerkt worden: Dan zijn die 

vrouwen allang failliet, dit is een geval om 14:00 uur bellen en om 15:00 uur doen. 

Int. 1: Heeft u nou ook weleens dat het zakendoen negatief uitpakt door cultuurverschillen? 

Dhr. Huijbregts: Nou de moeilijkheid zit ‘m vooral bij de handel met de tussenpersonen. Als ik bij de 

basis ben dan is het meestal wel goed te doen. In de tussenhandel is het lastig omdat het over vele 

schijven gaat en vooruitbetalingen gedaan moeten worden. Blijkt later dat de boot ‘gezonken’ is, terwijl 

de boot nooit vertrokken is. Daar moet je dan ook mee oppassen. De families die achter die mannen 

zitten hebben 1 principe: ‘Geld moet geen doel zijn, maar een middel’. Daarom geloven ze ook niet dat 

ze in een keer rijk kunnen worden.  

Int. 1: Als we kijken naar SCF waarom denkt u dat andere bedrijven in andere industrieën werkkapitaal 

financiering niet toepassen? 

Dhr. Huijbregts: Dit is eigenlijk tweezijdig: Aan de ene kant heb je heel veel bedrijven in de 

financieringswereld die aandelen en zeggenschap willen hebben in ruil voor een bepaalde financiering. 

Dat is echter totaal niet waar het MKB op zit te wachten. Vandaar dat er een niet werkende situatie 

ontstaat. Aan de andere kant heb je een hele grote groep ondernemers die koppig en totaal onwetend 

zijn, en dat is een hele gevaarlijke combinatie. Ondernemers zelf begrijpen het niet en tevens zijn 

ondernemers heel erg behoudend. Ik denk bijvoorbeeld nog regelmatig dat wanneer een 

middenstandsdiploma nog verplicht wat dat het er heel anders uit zou zien. Dan zouden ze namelijk een 

bepaalde basiskennis hebben. 

Int. 1: Wie zou dit bij het MKB aan de man moeten brengen, is dat de brancheorganisatie, bank of 

OEM’er ? 
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Dhr. Huijbregts: Als je bij het MKB komt dan zal je eerst die kreet moeten veranderen zodat die mensen 

begrijpen waar het over gaat. Iedereen heeft er een hekel aan om meer afhankelijk te worden van de 

klant. Ze zijn al voor een groot deel afhankelijk van een paar klanten, maar dat willen ze niet nog meer. 

Verder bestaan brancheorganisaties bestaan feitelijk niet. Sommige mensen roepen wat maar het stelt 

allemaal niets meer voor. De tijd van de vakbond is geweest, is niet meer nodig. Ik denk dat er 

daadwerkelijk een rol ligt om de structuur aan te passen door banken. Dan moeten banken wel hun 

manier van zaken doen met bedrijven deels veranderen, meer een helpende rol aan te nemen. Het 

moet van de banken komen. 

Int. 2: Als Unilever of Nestle jou zou aanbieden om mee te doen met SCF, wat zou je dan doen? 

Dhr. Huijbregts: Er zijn drie redenen om het te doen he, dat zijn: 

1)  financiële noodzaak 

2)  Om te laten zien dat je een bepaalde band hebt 

3)  Om bij een bepaald netwerk te horen, om er onderdeel van uit te maken. 

Dhr. Huijbregts: Vooral dat laatste is een belangrijke reden en ik merk dat in de Oosterse wereld deze 

heel belangrijk is. Lange termijn relaties zijn belangrijk voor SCF. In de Westerse wereld is dit overigens 

moeilijker te bewerkstelligen dan in de Oosterse omdat de inkopers hier na 3 jaar vervangen moeten 

worden omdat bijvoorbeeld anders de relatie te intiem kan worden.  

Int. 1: U vindt een argument als ‘het zit niet in mijn core business’ dan ook geen goed argument? 

Dhr. Huijbregts: Dat klopt, ik vind dat kortzichtigheid van ondernemerschap. Je kunt je core business 

altijd veranderen. 

Int. 1: Dan zou ik u willen vragen om even naar het model te kijken zoals deze op pagina drie te zien is. 

Dit is het tweede conceptueel model zoals Jos en ik het nu aan het onderzoeken zijn en het gaat met 

name over de relatie tussen een OEM’er en een MBK bedrijf. Vanaf het moment dat een OEM’er naar 

MKB gaat met de vraag of ze willen participeren in een SCF programma welke factoren op dat moment 

een rol spelen. Daarbij hebben we vijf proposities geformuleerd en ik zou aan u willen vragen of u kunt 

aangeven of dit een grote negatieve of positieve rol speelt, of geen van beiden.  

Dhr. Huijbregts: In Duitsland heb ik gezien dat de lijn juist van het MKB naar de OEM’er gaat. Dat komt 

omdat er veel overliquide MKB zijn, daar werkt het ook. Dus je moet er niet vanuit gaan dat het per se 

één kant uit gaat. 

Int. 1: Dat klopt, maar om het onderzoek af te bakenen hebben we dit scenario vastgesteld. 

Dhr. Huijbregts: Begrijpelijkerwijs. Waarom vul jij niet eerst in wat je denkt dat ik vind? Dan rectificeer ik 

het wel indien nodig. 
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Int. 1: Dat is goed. Vertrouwen vind u het belangrijkst, uitermate positief. De manier van communiceren 

wordt u niet warm of koud van.  

Dhr. Huijbregts: Vertrouwen zou het doel moeten zijn en de bewijsvoering en communicatie de 

middelen. Op die manier versterken ze ook elkaar en zijn belangrijk, anders niet. 

Int. 1: De moeilijkheidsgraad om het in je organisatie erin te krijgen vindt u negatief denk ik? 

Dhr. Huijbregts: Dat denken ze vaak van wel ja, maar dat is helemaal niet nodig. Ik denk dat je het heel 

erg makkelijk in je organisatie kunt invoeren, zeker als je regelt dat duidelijk op papier staat wanneer je 

de juridische eigendom van levering en overgang regelt. Dan ben je voor 90% van de ellende af.  

Int. 2: Maar als het moeilijk zou zijn om het te implementeren.. 

Dhr. Huijbregts: Dan stoppen ze ermee, daar hebben ze geen tijd voor. 

Int. 1: De enige die ik niet zelf zou in kunnen vullen namens u is de eerste relationele factor, de 

krachtsverhouding binnen de twee relaties. 

Dhr. Huijbregts: Het hangt er vanaf van hoe je het bekijkt. Inerto, Duits MKB, doet het bijvoorbeeld de 

andere kant op. En dat werkt. Echter bekijk je het vanuit het perspectief van het mkb, dan is het gewoon 

moeilijk en een negatieve factor. Zonder twijfel. 

Int. 1: Hartstikke bedankt voor uw tijd meneer Huijbregts, het officiele gedeelte van het interview is 

hierbij ten einde gekomen. 
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Appendix 11: Transcript Royal Nedschroef 

 

Date: 28-01-2014 

Interview number: 05 

Interviewee: dhr. P. Raedts 

Function: CFO Koninklijke Nedschroef 

Interviewer 1 (int 1): Hayo Jongejans 

Interviewer 2 (int 2): Jos Rooijakkers 

 

Int 1:  Dan zijn bij dezen de opnames van het case interview in het kader van SCF gestart. We zijn samen 

met dhr. Raedts, CFO van Koninklijke Nedschroef en we zouden u graag een aantal vragen willen stellen, 

om te achterhalen wat belangrijke factoren zijn voor beslissingsmakers om SCF wel of niet te adopteren.  

Meneer Raedts, wat betekent Supply Chain Finance voor u en hoe zou u dat uitleggen in uw eigen 

woorden? 

Dhr. Raedts: De supply chain die wij hebben kost natuurlijk werkkapitaal en als we dat gefinancierd 

zouden krijgen dan zou dat supply chain finance moeten zijn. De hebben een debiteuren stuk bij 

Frencken lopen en daarover passen wij Supplier Finance toe. Supply Chain Finance zou voor mij asset 

based finance verhaal moeten zijn en het zou zo neergezet moeten worden zodat mijn 

werkkapitaalbehoefte tot een minimum beperkt wordt. Zodat ik geen geld daaraan kwijt ben maar dat ik 

dat kan investeren, in Nederland of in andere delen van de wereld. 

Int. 1: En dus het optimaliseren van uw werkkapitaalbehoefte is het doel? 

Dhr. Raedts: Ja, bij ons is het zo dat de markt redelijk volatiel en dan is het handig als je een SCF 

oplossing hebt want daar kun je sterke fluctuaties opvangen. Dus dan kun je bijvoorbeeld seizoen 

patronen opvangen, in de zomer zijn bijvoorbeeld vele fabrieken dicht en dan zie je de vraag naar 

beneden gaan. Automotive, is een volatiele markt en de crisis van 2008 heeft erin gehakt. Op dat 

moment heb je nog geen problemen met je financiële status, want je crediteuren en debiteurenposities 

lopen een beetje voor dus in het begin heb je er niet zoveel last van. Echter, als de markt weer aantrekt 

dan krijg je het flink voor je kiezen. Dan zijn dit soort oplossingen, het voorfinancieren van 

debiteurenposities en het verlengen van betaaltermijnen van crediteurtermijnen heel erg handig en 

kunnen bedrijven uit de problemen houden. 

Int. 2: Het oprekken van die crediteurentermijnen, die crediteur kan bij de bank de nota’s vragen en jullie 

krijgen later het ontvangst? 
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Dhr. Raedts: Ja. Wij hebben dus een Reversed Factoring programma proberen op te zetten. Wij hebben 

een faciliteit bij de Rabobank waarbij wij onze suppliers  onze rekening kunnen aanbieden via het 

platform van de Rabobank. Normaliter betaal ik na 120 uit. 

Int. 1: Dus dan scheelt het ongeveer 110 dagen? 

Dhr. Raedts: Nou dat hangt een beetje van de toeleverancier af, hoe snel zij die order verwerken. 

Meestal na zestig dagen, dus dan scheelt het zestig dagen. Maar goed, op het moment dat je als bedrijf 

dus groeit, niet alleen in Europa maar juist ook buiten Europa, dan zoek je juist naar asset based finance 

oplossingen die dus feitelijk die groei op die manier mee ondersteunen. En dit soort oplossingen zijn 

daar uitermate geschikt voor. 

Int. 2: Als je kijkt naar je supply chain naar de leveranciers en afnemers, zijn er dan duidelijke supply 

chains vast te stellen of juist niet? 

Dhr. Raedts: Nou onze top 20 genereert wel 80% van de omzet, daarna begint het wel een grotere groep 

te worden. Sterker nog, ik denk dat wanneer je de top 10 pakt dat zij wel 60-70% van de omzet 

genereren.  

Int. 2: Oke, dat is wel een voordeel omdat je dan ook duidelijk weet met wie je een dergelijk programma 

op kunt starten. Is dat dan ook zo aan de leverancierskant? 

Dhr. Raedts: Ja aan de leverancierskant hebben we ook een aantal grote partijen, vooral in de 

staalindustrie. We maken ook vrij veel gebruik van outsourceproducties zoals we dat noemen. Dat gaat 

echt van echt pure handel, dus technische producten die wij niet zelf kunnen/willen maken, tot 

halffabricaten, waar we zelf nog een toegevoegde waarde hebben/zien om nog een aantal 

werkzaamheden aan te verrichten alvorens het te verkopen. Zo hebben we een aantal belangrijke 

Taiwanese toeleveranciers. Daarnaast hebben we nog een aantal andere bedrijven in onze value chain 

waarbij we flexibel bestellingen kunnen plaatsen, zij vertegenwoordigen toch wel 30% van de uitgaven 

aan de supplierszijde. 

Int. 2: Om gebruik te kunnen maken van jullie faciliteit, zijn dat alleen de grote of alleen de buitenlandse? 

Dhr. Raedts: Ja, nou de Taiwanese bedrijven hebben een eigen factoring geregeld, zonder dat ze 

meedoen aan het programma. En zo gaan we het rijtje af van groot naar klein en we proberen zoveel 

mogelijk bedrijven toe te voegen. En dat gaat vrij snel, het programma zit momenteel nu bijna vol, dus 

we zullen binnenkort weer met de Rabobank om de tafel gaan zitten. 

Int. 1: Hoe wordt het ontvangen? 

Dhr. Raedts: Ja, ze kennen het. Het wordt op zich heel positief ontvangen, met name bij suppliers die 

behoefte hebben aan een supply chain financiering. Dus bedrijven die veel geïnvesteerd hebben in 

werkkapitaal, want hun Conversion Cycles wordt daar flink korter mee. We zien ook dat de behoefte iets 

minder is bij kapitaalkrachtige bedrijven. Want wie gaat dat dan betalen want er zitten ook kosten aan. 

We kunnen dit met name aan de supply kant doen omdat een heel aantal van de spelers, uit Duitsland, 
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een soortgelijk iets al kennen: namelijk een disconto. Dat betekent dat bedrijven een betalingskorting 

krijgen van 1,5/2% als ze binnen 10 dagen betalen. Als je dat op de waarde van de goederen omslaat 

dan blijkt dat dit ongeveer 10/15% van hun rendement is, dat argument heeft ons enorm geholpen om 

die bedrijven te overtuigen.  

Int. 2:  En jullie faciliteit is veel minder dus dan is het erg lucratief. 

Dhr. Raedts: Ja er is daarom ook sprake van een win-win situatie. Voor suppliers is cash gewoon erg veel 

waard en dat kan door verschillende redenen komen maar het is een feit dat het zo is en dat het daarom 

zo goed werkt. 

Int. 1: En om het programma zelf op te tuigen kost het wel wat tijd en energie maar zo te horen valt dat 

relatief wel mee? 

Dhr. Raedts: Nou ik ben in de gelukkig omstandigheid dat ik zelf het uitvoerende werk niet hoef te doen, 

dus eigenlijk weet ik dat niet precies. We hebben enkele grote business units die hieraan meedoen en 

het grove werk doen. Ik heb me vooral beziggehouden met de contractuele eigenschappen en de 

juridische aspecten van de deal. En in eerste instantie praten met vooraanstaande grote suppliers om de 

contacten te leggen en ze te betrekken bij het programma. 

Int. 1: Wat is uw algehele visie nu u wat meer ervaring heeft met het zelf initieren van SCF, denkt u dat u 

als bedrijf het kan verder kan verspreiden in de keten? 

Dhr. Raedts: Ik heb eigenlijk alleen maar zich op mijn stukje van de keten, wat mijn klanten doen weet ik 

eigenlijk niet. 

Int. 2: Men zegt ook weleens dat het zich in de keten niet verder gaat dan je eigen klant? 

Dhr. Raedts: Inderdaad. 

Int. 1: Dus feitelijk is er eigenlijk nog weinig ‘keten denken’ eigenlijk? 

Dhr. Raedts: Nou wat je wel ziet is dat bepaalde klanten hiermee begonnen en met kijken naar 

ketenfinanciering. Dat ze kwamen met contacten van de Deutsche Bank. Echter heb ik geen zicht 

stroomopwaarts. Kijk een aantal suppliers aan mijn kant die bied ik nu feitelijk een financiering op de 

kredietwaardigheid van Nedschroef. Zouden zij zelf deze financiering moeten regelen dan weet ik niet of 

ze dat tegen dezelfde voorwaarden zouden krijgen, dus daar heb je wel een belangrijk voordeel mee te 

pakken. 

Int. 1: bent u van plan om dit programma ook van plan door te voeren naar al uw klanten? 

Dhr. Raedts: Ja in principe wel, maar dan moeten we dus wel nog een keer gaan praten met de bank. 

Int. 2: Het blijft feitelijk ook even hangen he, SCF. Kijkend naar B&B en Toezicht, want het is geen 

faciliteit die jullie hebben he. 

Dhr. Raedts: Nee, eigenlijk niet nee. 
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Int. 2: Daarom hoef je het ook niet in je balans te verantwoorden. 

Dhr. Raedts: Eigenlijk zijn het twee losstaande contracten. Ik heb een contract bij de Rabobank waarin in 

staat dat de Rabobank de betaling verzorgd naar mijn supplier toe. De supplier heeft een separaat 

contract om de factoring te regelen. Ik heb het wel geïnitieerd maar feitelijk sta ik er ook weer buiten. Ik 

zeg tegen een supplier:”ik heb goed nieuws en slecht nieuws, het slechte nieuws is dat de betaaltermijn 

naar 120 dagen gaat, het goede is dat ik factoring geregeld heb. Of je er gebruik van maakt dat moet jij 

weten.’ Daarom is het ook wel gestoei geweest met de Rabobank om het rond te krijgen en de 

contracten nog net iets te verfijnen. Op deze manier zorg ik ervoor dat het een ‘trade debt’ blijft op mijn 

balans en dat het niet gezien wordt als een bankfinanciering of iets dergelijks. Want dat is het niet. 

Int. 2: Feitelijk voor de bank hangt die faciliteit ergens, het is meer een juridisch punt. 

Int. 1: En organisatorisch gezien, heeft u daar binnen Nedschroef nog veel werk aan gehad? 

Dhr. Raedts: Nou dat valt wel mee op zich. Wel heb ik er iemand bij gehaald om het project te 

begeleiden en dat komt doordat het redelijk specialistisch, alsmede dat Nedschroef ook best wel smal is. 

Tevens heb ik in het verleden vervelende ervaringen gehad met banken consortia, met name qua 

contracten. Zodoende heb ik hem daarbij gehaald om mij met name daarin te adviseren. Daardoor ben 

ik er redelijk relaxt doorheen gerold, maar ik heb er wel voor moeten betalen. Ook heeft die persoon 

een soort on-boardingspresentatie gemaakt. Kortom, het kostte wat geld, maar het is daardoor voor mij 

relatief makkelijk geweest. Het daadwerkelijk aanzetten van het systeem is ook relatief goed gegaan. Je 

bent natuurlijk wat tijd kwijt, een paar mensen van IT moeten ernaar kijken, je moet zorgen dat 

iedereen op één lijn zit. Zorgen dat alles digitaal verloopt, de suppliers netjes aanschrijven. Het loopt nu, 

dus nu beginnen suppliers er gebruik van te maken. Het wordt nu dagelijks gebruikt en tot zover loop 

het erg soepel. Onze mensen hebben toegang tot het platform en kunnen daarop ook rekeningen 

vrijgeven. 

Int. 1: Ziet u de drempel die andere bedrijven over moeten om te participeren in een dergelijk 

programma? 

Dhr. Raedts: Ja, en misschien hebben wij ook het geluk dat we eigenlijk weinig suppliers hebben. Op die 

manier kunnen we verzamelfacturen. Het kan ook zijn dat je een hele grote groep suppliers hebt en 

daardoor het veel lastiger is om het samen te pakken. Ik kan me voorstellen dat als je allerlei suppliers 

hebt met een ander systeem, dan kan het heel anders zijn. Wij doen het vooral bijvoorbeeld bij suppliers 

waar wij een flinke vinger in de pap hebben. Die verhoudingen zijn heel belangrijk en dat zie je 

bijvoorbeeld ook bij Ahold en Philips terug. 

Int. 1: Denkt u dat er ook een verschil is in de effort om het te initiëren en de effort om te participeren? 

Dhr. Raedts: Dat weet ik niet, daar heb ik nooit zo over nagedacht eigenlijk. 

Int. 2: Hoe kwam je erop, om SCF toe te passen? 

Dhr. Raedts: Nou ik wilde mijn balans verkorten, dat vond ik toentertijd heel belangrijk.  
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Int. 2: Heb jij de vraag bij de bank neergelegd, of was het andersom? 

Dhr. Raedts: Nou ik heb de vraag bij de bank neergelegd. Het is ook nog redelijk nieuw dus vandaar dat 

ik de bank net voor was. 

Int. 2: en er zat al wel een behoefte om werkkapitaal kunt verkleinen? 

Dhr. Raedts: Ja ik ben gewoon aan het deleveragen, heel simpel. Wij zijn namelijk in 2007 van de beurs 

af gehaald en daarbij hebben we flink wat schuld gegenereerd. Mijn taak is gewoon zo snel mogelijk die 

schuld af te bouwen en dat kun je onder andere hiermee doen. Je creëert gewoon weer additioneel cash 

waarmee je weer deleveraged zoals dat dan mooi heet. Het is een van de vele zaken die we hebben 

gedaan om dit te bewerkstelligen. Alle elementen van werkkapitaal houden we onder de loep om te 

kijken of we met een oplossing kunnen komen om het te verkleinen. Zo hebben we factoring gedaan, nu 

Reversed Factoring, sale-lease-back gedaan van machines. 

Int. 2: Wat is jullie balans nu ongeveer? 

Dhr. Raedts: We zitten nu op 350, 360 miljoen.  

Int. 2: En als jullie dit niet gedaan zouden hebben, Reversed Factoring, dan zouden jullie zitten op? 

Dhr. Raedts: Nou ik denk wel 10 á 20 miljoen minder. Wij hebben ook die factoring aan de 

debiteurenkant helemaal off-balance dus als je dat allemaal bij elkaar optelt dan scheelt dat wel een 

hoop. Er komen wat dat betreft een hele hoop dingen samen. In 2007 groeiden de bomen tot aan de 

hemel, alles kon en financiering kon je gewoon heel makkelijk krijgen. Daarbij heeft onze inmiddels 

enige aandeelhouder ook redelijk veel geld voor delisting. Op een gegeven moment zakt alles in elkaar 

en dan zit het qua financiering net niet helemaal lekker. Wat je dan doet is een programma opzetten om 

zo snel mogelijk in een gezondere financieringsmodus te komen. Kijk als het eenmaal loopt en je groeit, 

de outstandings groeien dan ook bij je suppliers dan werkt het natuurlijk allemaal wel. Aan de klantkant 

hebben we voor de grote klanten dit ook hele opgetuigd. In Duitsland hebben we dat gedaan. Dit hele 

programma loopt ook internationaal. 

Int. 1: En merkt u dan ook dat culturele verschillen een rol gaan spelen? 

Dhr. Raedts: Wij draaien dit programma met vooral Duitse bedrijven erin. Het is wel een andere cultuur, 

maar zij zijn bijvoorbeeld wel gewend aan die disconto dus daarom is de transitie klein gebleken. In de 

supplier kant valt het dus erg mee. Vooral ook in de staal en ‘oppervlaktebedekkershoek’. Dat komt 

omdat het erg kapitaalintensieve industrieën zijn, dus zij zijn ook blij met cash. Daar hebben wij ook al 

van oudsher hele goede betalingsregelingen met 1,5,2-3% korting op het moment dat we vroeg 

betaalden. Toen we op de beurs stonden toen hadden we bijna helemaal geen schuld. Toen trokken we 

ook vol op die betalingskorting omdat dat natuurlijk op je operationele resultaten een heel groot 

resultaat heeft. Echt hele procenten verschil. En nu is dat weer een beetje omgedraaid omdat cash dan 

ook wat belangrijker voor ons word. Nu kan ik dat inmiddels weer een beetje terugdraaien, dan zeg ik 

bijvoorbeeld: ‘Joh je moet wel een deel van het bedrag van de financiering zelf betalen’. In sommige 

gevallen lukt het me zelfs om een korting extra te krijgen omdat het bedrag dat ik betaal voor de 



 

123 
 

financiering lager is dan het disconto bedrag dat ik kon krijgen bij de toeleverancier. Dat gaat lang niet 

overal overigens hoor, het is redelijk uniek. De echte reden waarom we dat doen is deleveraging, schuld 

afbouwen. 

Int. 2: En hoe is de markt? 

Dhr. Raedts: De markt is goed. De markt is voor onze dichtbij zijnde buren zo goed dat ze meer en meer 

bestellen. Zoveel zelfs dat ze andere problemen kregen, qua kwaliteit door spoedleveringen en 

overwerkte mensen. De markt is goed, de Europese markt is inmiddels iets hersteld, in 2012 ook weer 

wat teruggevallen, 2013 nog ietsjes. Echter zitten wij in de goede hoek bij Audi en BMW en die doen het 

in de Europese markt nog erg goed. De Noord-Amerikaanse en Chineese markt doet het momenteel erg 

goed. Even nog over die vraag van die keten, daar zit ik toch een beetje mee. Daar kan ik je niet zo 

antwoord op geven. Krijg je daar in andere interviews wel antwoord op? 

Int. 1: Dat is een van de interessante uitkomsten van dit onderzoek, dat het ‘keten denken’ nog mist. In 

de Automotive industrie lopen de bedrijven voorop qua efficiëntie, maar qua vertrouwen, wat als heel 

erg belangrijk wordt bestempeld door andere bedrijven, juist niet. 

Dhr. Raedts: Ja, nou dat zit vooral aan de andere kant. Het klopt en het is een rare wereld wat dat 

betreft. Ze vragen echt om gezonde ratings, zoals de IRR, en dan heb ik het over de OEM’s, de Audi’s en 

Volwagens van deze wereld. Echter, voor factoring zijn ze dan weer heel erg huiverig. Zeker als het 

juridisch eigendom in het ongewisse is. En daarin hebben ze ook het een en ander meegemaakt, 

faillissementen, auto’s die worden teruggeroepen etc. Aan de andere kant zijn wij ook huiverig om té 

goede cijfers te laten zien, want bij te goede cijfers zeggen zij tegen hun afdeling inkoop dat ze de 

marges meer onder druk moeten zetten. Edoch wil je wel laten zien dat je degelijk bent, je zit wat dat 

betreft in een spanningsveld. 

Int. 1: Je gaat natuurlijk ook niet naar een OEM’er met de vraag of ze SCF willen toepassen om zo de 

werkkapitaalbehoefte kleiner te maken. 

Dhr. Raedts: Ja, in Duitsland wordt dat als een zwakte gezien. Dan vragen ze: ’Waarom doe je dat, 

waarom heb je dat nodig?’ “Ben je niet meer liquide genoeg?”. 

Int. 2: Ze zijn heel erg prijsgericht en denk je niet dat juist dat het ‘keten denken’ belemmerd? 

Dhr. Raedts: In principe is onze debiteurenfactoring non-disclosed dus in principe wordt niets openbaar 

gemaakt richting de klant. En waarom doen wij dat kun je jezelf afvragen? Dat is gewoon omdat ik die 

hele discussie gewoon niet wil aangaan. Dat geeft meteen aan dat het echt vertrouwen er niet is. En 

misschien maakt dat feit het ook moeilijker om transparantie in de keten te krijgen. 

Int. 1: En als we nou gaan kijken naar een dergelijke keten die u net beschrijft, als iemand een keten 

breed programma zou initiëren welke partij zou dat dan het beste kunnen doen. Is dat een 

brancheorganisatie, een bank, een OEM’er, belangrijke toeleveranciers zoals uzelf? 
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Dhr. Raedts: Nou wij zijn natuurlijk opzich geen kleine speler, maar in de Automotive industrie zullen wij 

niet de leider zijn in de supply chain. Ons product is niets in vergelijking met de waarde van de totale 

supply chain van die Automotive. Die OEM’ers doen niets meer dan modules in elkaar schroeven, 

marketing en ontwerp en de rest is uitbesteed. Dat is dus die hele supply chain. Qua gevoel zou ik 

daarom zeggen dat een OEM het voortouw zou moeten nemen en niet Nedschroef. Wij hebben wel het 

voordeel dat wij in de keten zowel de OEM alsmede alle tiers bedienen. Onze producten worden in alle 

tiers gebruikt alsmede door de OEM’er om de module in elkaar te knutselen. 

Int. 1: En als bijvoorbeeld een bank voor een brancheorganisatie het voortouw neemt, zodat sneller gaan 

of een grotere kans van slagen hebben? 

Dhr. Raedts: Ja dat zou best kunnen. In Nederland heb je natuurlijk de RAI als brancheorganisatie, maar 

in Duitsland heb je de ‘Deutsch Automobiel Hersteller’, en daar zitten ook leveranciers in en is een grote 

en machtige organisatie. Dat zou op zich wel een aardige ingang zijn. Ik weet bijvoorbeeld dat de 

Deutsche best wel sterk is in SCF, met name ook aan die supplier kant. Aan de andere kant is het voor 

een bank commercieel interessant om zo’n hele supply chain af te lopen. 

Int. 1: Dan zou ik u willen vragen om even naar het model te kijken zoals deze op pagina drie te zien is. 

Dit is het tweede conceptueel model zoals Jos en ik het nu aan het onderzoeken zijn en het gaat met 

name over de relatie tussen een OEM’er en een MBK bedrijf. Vanaf het moment dat een OEM’er naar 

MKB gaat met de vraag of ze willen participeren in een SCF programma welke factoren op dat moment 

een rol spelen. Daarbij hebben we vijf proposities geformuleerd en ik zou aan u willen vragen of u kunt 

aangeven of dit een grote negatieve of positieve rol speelt, of geen van beiden.  

Dhr. Raedts: Wat betreft de krachtsverhouding tussen de OEM en het desbetreffende MKB: Een 

belangrijk aspect is ook de mate van kracht dat een OEM heeft over een bepaalde leverancier, waardoor 

zij simpelweg verplicht zijn gesteld gewoon omdat Philips zegt: “Ja zal wel, maar jij gaat het gewoon 

doen.” Je kunt er vrij kort over zijn, zo is het gewoon wel. Zo is dat in de food ook heel sterk geweest, 

het is gewoon een mededeling.  

Dhr. Raedts: Er zit natuurlijk wel een maar aan, want ik denk dat het heel goed kan werken voor een 

MKB. Want financiering is niet altijd makkelijk te verkrijgen en zeker in een periode van groei is het met 

deze methode makkelijk af te dekken. En daarbij komt ook een stukje vertrouwen dan weer om de hoek 

kijken. Echter denk ik wel dat veel spelers mee doen omdat ze er onder bepaalde voorwaarden aan 

gedwongen worden. 

Dhr. Raedts: Om deze reden vind ik het . Wel vind ik het lastig om deze vraag te beantwoorden omdat je 

het sterk van twee kanten kunt benaderen. Vanuit twee perspectieven. Ook merk ik vaak dat er een stuk 

onwetendheid heerst bij het MKB waardoor zij zichzelf feitelijk in hun voet schieten. 

Dhr. Raedts: Opdringerige communicatie heeft mijns inziens een negatief effect. Vertrouwen duidelijk 

positief. 

Int. 1: En bewijsvoering? 
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Dhr. Raedts: Wat bedoel je met bewijsvoering? 

Int. 1: Bewijzen die worden aangereikt vanuit het initiërende bedrijf waarin staat dat SCF werkt en hoe 

het dan precies werkt. 

Dhr. Raedts: Zo’n boekje hebben wij zelf ook gemaakt en ik denk dat het wel werkt. Temeer ook omdat 

je het MKB moet voorlichten en uitleggen. Ik heb ze uitgelegd waarom cash voor hun belangrijk is. In dat 

opzicht lever ik hun bewijs voor de toegevoegde waarde van SCF. Heel vaak hebben de inkopers ook 

helemaal geen idee he, zijn helemaal niet financieel onderlegt. Ooit een keer 10 jaar geleden heeft 

iemand ooit een keer een staffeltje in elkaar gedraaid en die wordt nu nog steeds gevolgd. In het kader 

van bewijsvoering moeten wij ook aantonen dat wij het hebben gedaan en dat het ons soepel is 

verlopen. Andere leveranciers kunnen dat namelijk wel als drempel ervaren voordat ze ermee 

instemmen. 

Int. 1: En de mate van moeilijkheidsgraad van implementatie SCF hoe speelt die mee als factor in uw 

beslissing? 

Dhr. Raedts: Dat is heel verschillend, we hebben een aantal leveranciers gehad die het meteen 

overnemen en bij anderen hebben we het echt allemaal uit moeten leggen. Wij hebben ook gemerkt dat 

de meeste bedrijven toch wel zoiets hebben: “wat komt er allemaal op me af?” “Wat houdt dit allemaal 

in?” en daarmee is het wel een negatieve factor, zeker als SCF ze helemaal onbekend is. 

Dhr. Raedts: Wat het grootste voordeel is van Supply Chain Finance is dat de toeleveranciers het idee 

hebben dat zij helemaal in de driving seat zitten. Zij hebben zekerheid over hun cash en dat is hun heel 

veel waard. Als ze het niet willen of niet zoeken dan doen ze het niet, zo simpel werkt het. 

Int. 1: Dank u wel voor uw tijd en uw uitvoerige antwoorden meneer Raedts, dit is het einde van het 

interview. 
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Appendix 12: Supply Chains in the Brainport Area  
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Appendix 13: Screenshot dashboard simulation model 
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Appendix 14: Binomial tree CART analysis Wholesale and industry 

 


