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Value Based Management
Wat drijft de bedrijfswaarde? 
De waardering van een bedrijf leidt niet alleen tot een nume
YPLRYLZ\S[HH[THHYNLLM[VVRLLUNVLKPUaPJO[PUKLaHRLUKPL
de waarde van het bedrijf doen stijgen of dalen. Dit inzicht is
de sleutel voor het verhogen van de waarde en de crux waar
het in Value Based Management om draait: zorgen dat het
bedrijf op de korte en op de lange termijn voldoende waarde
creëert.
Identiﬁcatie
=HS\L )HZLK 4HUHNLTLU[ ILNPU[ IPQ KL PKLU[PÄJH[PL ]HU
de waardedrijvers. Er zijn twee universele waardedrijvers
die voor ieder bedrijf gelden: groei en rendement op geïn
vesteerd kapitaal. De laatste kun je uitsplitsen naar marge
en kapitaalproductiviteit: hoeveel wordt er per euro omzet
verdiend en hoeveel kapitaal is nodig om die omzet te ge
nereren? Van daaruit kun je de waarde verder herleiden
[V[ LSLTLU[LU aVHSZ WLYZVULLSZRVZ[LU PURVVWRVZ[LU YL
JSHTL LU WYVTV[PLRVZ[LU THHY VVR KL VTSVVWZULSOLPK
]HU RHWP[HHS aVHSZ ]VVYYHKLU PUZ[HSSH[PLZ LU HUKLYL IL
drijfsmiddelen
Winkelinrichting
+LaL VUKLYSPNNLUKL ^HHYKLKYPQ]LYZ aPQU ILKYPQMZZWLJPÄLR LU
per sector verschillend. Zo wordt de omzet van supermarkten
bepaald door de gemiddelde transactiegrootte en het aantal
transacties. Een winkel die het aantal transacties begrensd
ziet door een beperkt vloeroppervlak zou kunnen uitbrei
KLU THHY RHU IL[LY Z[\YLU VW KL [YHUZHJ[PLNYVV[[L
bijvoorbeeld door middel van de inrichting of
marketingactiviteiten. In bepaalde pro
JLZPUK\Z[YPLwU aVHSZ VSPLYHɉUHKL
YPQLUKHHYLU[LNLUPZUPL[KLTHYNL
KL ILSHUNYPQRZ[L ^HHYKLKYPQ]LY
maar de kapitaalproductiviteit.
De marge wordt meestal door
marktprijzen bepaald en daar
VW OLLM[ LLU YHɉUHKLYPQ
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NLLUPU]SVLK+LYHɉUHKLYPQRHU^LSKLWYVK\J[P]P[LP[]LYOV
gen door haar capaciteit optimaal te benutten en het aantal
gemiste productiedagen vanwege onderhoud en reparaties
te beperken.

'LWLVGHHHUVWHLQHHQVHULHYDQGULHDƃHYHULQJHQRYHU
9DOXH%DVHG0DQDJHPHQW,QGH]HHHUVWHDƃHYHULQJ
JHHIW0DUF*RHGKDUWHHQWRHOLFKWLQJRSYDOXHGULYHUV
ZDW]LMQZDDUGHGULMYHUVHQZDDU]LMQ]HJRHGYRRU"

De pijplijn
Behalve operationele waardedrijvers zijn er strategische
^HHYKLKYPQ]LYZKPLVWKLSHUNL[LYTPQU]HUILSHUNaPQU]VVY
de waarde. Voor consumentenartikelen zoals voedingswaren
en verzorgingsproducten is merkkracht bijvoorbeeld een stra
tegische waardedrijver en voor de farmaceutische industrie
de zogeheten ‘pijplijn’: welke medicijnen zijn in ontwikkeling
en komen straks op de markt?

begrip van hun bedrijf. De échte kunst is om er geen twee
en ook geen twintig aan te wijzen; de ervaring leert
dat ondernemingen de waarde aan de hand van
zo’n vijf waardedrijvers goed kunnen volgen en
managen.

Voor ieder bedrijf zijn kortom bedrijfsmatige en stra
[LNPZJOL ^HHYKLKYPQ]LYZ [L PKLU[PÄJLYLU /PLY aPQU
HSSLYSLP [OLVYL[PZJOL TVKLSSLU ]VVY VU[^PRRLSK
maar veel ondernemers komen een heel eind
met gezond economisch denken en een goed

De volgende aﬂevering
in deze serie over
Value Based Management
gaat over het management
van value drivers.
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