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Voorwoord 

Deze serie is in de maand juli van 2018 gepubliceerd op onze website als 

hulpmiddel voor het MKB. Winstlekkage klinkt zwaar, maar er zijn ook 

makkelijke oplossingen voor te vinden. 

Deze serie heb ik geschreven als hulpmiddel. Aan het gebruik van deze 

miniserie zijn “kosten” verbonden. De “kosten” bedragen enkel de 

“verplichting” om óf 1 onderwerp in deze serie tot uitvoer te brengen óf om 

deze serie door te zetten naar een collega ondernemer. 

Veel succes! 

Enthousiaste groet, 

 

Wijnant Schaap 

 

 

 

Bunschoten, juli 2018  
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Hoe kunt u als MKB 
ondernemer winstlekkage 
bestrijden? Een korte serie 
tips die u direct in kunt zetten.  
 

Deel 1: winstlekkage door 
prijs- en margebeleid. 

  
Prijs en margebeleid is bij veel MKB ondernemingen een activiteit die niet periodiek op het “to do 
lijstje” staat. Natuurlijk wordt er gerekend bij het starten van nieuwe productlijnen of grote orders, 
maar periodiek prijs en margebeleid beoordelen is van essentieel belang zo illustreert onderstaand 
voorbeeld. 
 
Een bakker heeft afgelopen maanden fors onderhandeld over de inkopen bij leveranciers waar veel 
wordt afgenomen. Dit heeft geresulteerd in grote (volume) korting, waardoor de kostprijs lager 
wordt. Een margeverbetering is hierdoor een logisch gevolg. De eventuele loonkostenstijging (cao) 
werden op het sigarenkistje berekend.  
 
Later dat jaar komt er een grote order voor banket. Arbeidsloon is een groot onderdeel van de 
kostprijs van banket. Gezien de omvang van de order en de concurrentie is het belangrijk om de 
productprijzen goed uit te rekenen. Nu er toch gerekend moet worden zijn gelijk alle overige 
producten gecalculeerd. Een arbeidsintensief proces, maar een geweldige uitkomst. 
 
Door de calculatie is er inzage gekomen in de kostprijsberekening waaruit blijkt dat de factor 
arbeid in deze onderneming meer impact heeft op de resultaten dan bij een “reguliere” bakker. 
Jaarlijks staat er op het “to do lijstje” prijs & margebeleid bepalen. Aangezien de calculaties 
gemaakt zijn is het enkel even updaten. 
 
Het onvoldoende uitwerken van prijzen en marges resulteren in te lage prijzen en / of te lage 
brutomarges. De impact is groot. Maak er een periodieke actie van. 
 
Schaap & Van Dijk 
belastingadviseurs en accountants 
 
 
Wijnant Schaap 
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Hoe kunt u als MKB 
ondernemer winstlekkage 
bestrijden? Een korte serie 
tips die u direct in kunt zetten.  
 

Deel 2: winstlekkage en 
kostenbeheer. 

  
Het niet beheersen van kosten is, hoe vreemd ook, een van de belangrijkste winstlekkages bij veel 
ondernemers in het MKB. Het lijkt een open deur, maar hoe kritisch bent u over uw kosten in 
relatie met wat u er voor krijgt?  
 
Ervaring leert dat bij de levenscyclus van een onderneming  ook de (onnodige) kosten oplopen. De 
kritische startende ondernemer gaat anders om met periodieke kosten dan de ondernemer die al 
enkele jaren bezig is. Kijkt u zelf maar eens naar uw abonnementen en sponsoring…zijn deze 
allemaal functioneel of dragen deze bij aan uw onderneming? 
 
Ik adviseer klanten om bijvoorbeeld elk jaar 5 tot 10 grote kostensoorten te beoordelen en te 
onderhandelen. Selecteer vooral kosten die makkelijk te wijzigen zijn en het bedrijfsproces niet 
gelijk in gevaar brengen bij fouten in overstapprocedures. Denk aan bijvoorbeeld de top 5 grootste 
leveranciers of de energiemaatschappij. Beperkte inzet kan snel resultaat opleveren.  
 
Het onvoldoende focussen op kosten zorgt voor (groeiende) winstlekkage. Neem periodiek een 
aantal posten door om te onderzoeken of er een goedkoper alternatief is voor gelijke prestaties. 
Ga voor de “quick wins” (weinig inzet / groot en / of snel resultaat) – dan blijft het leuk.  
 
Schaap & Van Dijk 
belastingadviseurs en accountants 
 
 
Wijnant Schaap 
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Hoe kunt u als MKB 
ondernemer winstlekkage 
bestrijden? Een korte serie 
tips die u direct in kunt zetten.  
 

Deel 3: winstlekkage en 
productiviteit. 

  
Het niet efficiënt werken heeft gevolgen voor productiviteit. Het niet maximaal benutten van 
productiviteit is dan ook een vorm van winstlekkage die veel voorkomt in het MKB. Denk aan 
haperende aansturing of uitvallen van (verouderde) productielijnen, maar ook te ruime of te 
krappe personeelsbezetting.   
 
Een recent voorbeeld bij een autobedrijf laat dit goed zien. De personele bezetting in de werkplaats 
en op de aftersales is erg krap. Deze onderneming profiteert fors van de betere economische 
vooruitzichten waardoor de verkoop van nieuwe auto’s toeneemt. Bij het beter invullen van de 
after sales afdeling zou er veel meer omzet gegenereerd kunnen worden uit het bestaande 
klantenpakket. Maar door de beperkte bezetting van de werkplaats is het uitvoeren van de 
werkzaamheden niet mogelijk. Daarnaast komen alle nieuw verkochte auto’s op termijn ook terug 
in de garage voor onderhoud (o.a. slijtageonderdelen / bandenwissel / etc.). Door de groei en de 
beperkte bezetting in de werkplaats wordt er niet actief contact gezocht bij bestaande klanten om 
de omzet te verhogen. Hierdoor wordt de productiviteit beperkt en niet optimaal gebruik gemaakt 
van alle facetten van de onderneming. 
 
Haperende aansturing en doorbelasting van medewerkers en processen die onvoldoende 
gestroomlijnd zijn leiden tot productiviteitsverliezen en niet-declarabele bedrijfsactiviteiten. Te 
ruim of juist te krappe personeelsbezetting valt hier ook onder.  
 
Schaap & Van Dijk 
belastingadviseurs en accountants 
 
 
Wijnant Schaap 
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Hoe kunt u als MKB 
ondernemer winstlekkage 
bestrijden? Een korte serie 
tips die u direct in kunt zetten.  
 

Deel 4: winstlekkage en 
debiteurenbeheer. 

  
De economie groeit en de meeste ondernemingen hebben werk genoeg. Groei gaat veel gepaard 
met een extra behoefte aan werkkapitaal. Natuurlijk kunt u aankloppen bij banken voor een extra 
financiering om deze groei op te vangen. Een ander alternatief is uw eigen crediteuren later te 
betalen (niet chique) en uw debiteuren eerder laten betalen. 
 
Een periode van groei kenmerkt zich in het MKB meestal niet door beter debiteurenbeheer. Te 
weinig discipline in debiteurenbeheer zorgen regelmatig tot late betaling. Uw klant heeft namelijk 
dezelfde problemen alleen bent u zijn crediteur (die later wordt betaald).  
 
Een recent voorbeeld kwam ik tegen bij een restaurant. Dit restaurant is geen relatie van ons, dus 
kan ik niet beoordelen of het werkkapitaal / liquiditeit onder druk staat. Op 12 juni heb ik een lunch 
gehad in het restaurant. Helaas werkte de pinapparatuur niet en had ik haast in verband met de 
volgende afspraak. Ik teken de bon af met het verzoek deze te factureren. Op 27 juni ontvang ik de 
factuur, per post met een betaaltermijn van 14 dagen. Een doorlooptijd van bijna 1 maand. 
 
Stel dat u een maandomzet heeft van € 100.000 en 25% op rekening heeft. Met bovenstaande 
doorlooptijd creëert u zelf een beslag van € 25.000 op het werkkapitaal. 
 
Het sneller factureren zorgt voor minder beslag van werkkapitaal en het eerder kunnen acteren op 
de debiteurenpositie. Een veel gehoorde reactie is of het wenselijk is om bij een betalingstermijn 
van 14 dagen een berichtje te sturen naar debiteuren die 15 of 16 dagen open staan. Ik vind van 
wel. De termijn is overschreden en de eerst volgende actie op debiteurenbeheer kan maar zo 14 
dagen later zijn. Dan is de post inmiddels ruim te laat met alle gevolgen voor uw eigen liquiditeit.  
 
Snel factureren en vervolgens actief debiteurenbeheer zorgt voor betere liquiditeit en minder 
risico. Hoe sneller u reageert hoe eerder u kunt ingrijpen bij wanbetalingen (risicobeperking). 
Met de meeste software is debiteurenbeheer een fluitje van een cent. Ga regelmatig aan de slag 
met debiteurenbeheer, want uw debiteur betaalt zijn crediteuren later om ook zijn of haar groei 
te kunnen financieren. 
 
Schaap & Van Dijk 
belastingadviseurs en accountants 
 
 
Wijnant Schaap 
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Hoe kunt u als MKB 
ondernemer winstlekkage 
bestrijden? Een korte serie 
tips die u direct in kunt zetten.  
 

Deel 5: winstlekkage en 
voorraad. 

  
De economie groeit en de meeste ondernemingen hebben werk genoeg. Snelle levering is voor de 
consument (zakelijk en privé) steeds vaker belangrijker dan de prijs. “Ik wil het nu of morgen in 
huis hebben”. Het aanleggen van voorraden en snelle distributie zijn hiervoor belangrijke 
ingrediënten.  Maar het aanleggen van voorraden zorgt voor het vasthouden van kapitaal en zorgt 
voor risico’s. Denk maar eens aan mode onderhevige producten (kleding / speelgoed), 
economische en technische veroudering of wettelijke aanpassingen (dieselauto’s en 
milieugebieden rondom steden). 
 
Zorg voor een goed voorraadbeheersysteem dat aansluit op de vraag. Zorg voor goede prognoses 
en stuur direct bij als de realisatie afwijkt. Zorg er voor dat u niet enorme voorraden aanlegt voor 
producten die mode- of trendgevoelig zijn. Denk aan de fidget spinner die een tijdje terug erg 
“hot” was. De eerste, directe leveringen, gingen tegen de hoofdprijs om vervolgens met enkele 
weken via AliExpress voor enkele dollars geleverd te worden… 
 
Te weinig aandacht voor voorraden en het beheer daarvan brengt risico’s met zich mee. Het geld 
zit “opgesloten” en kan niet worden uitgegeven. Zorg voor goede budgetten en 
realisatieoverzichten om zo snel bij te kunnen sturen in de voorraden en inkopen. 
 
Schaap & Van Dijk 
belastingadviseurs en accountants 
 
 
Wijnant Schaap 

 


