Laat de onderneming
voor je werken

Laat de onderneming
voor je werken
Elke dag weer heb je als ondernemer te maken met de uitdagingen van het ondernemen. Je start een
onderneming vaak met duidelijke ambities zoals onafhankelijkheid, je eigen baas zijn, zelf bepalen
wanneer en hoeveel je werkt. De praktijk laat echter zien dat de meeste ondernemers louter bezig
zijn met bijzaken en details, en dus niet met de hoofdzaken, de grote lijnen, de strategie. Wat is er
terecht gekomen van jouw eigen doelstellingen waarmee je ooit bent begonnen? Waar sta je nu?
Komt je dit bekend voor? Een schrale troost is dat je absoluut niet de enige bent die hiermee kampt. Integendeel zelfs en het kost je nog geld ook. Zo blijkt uit ons doorlopend onderzoek dat er bij 9 van de 10 Midden- en Kleinbedrijven onopgemerkt veel geld weglekt. Dit loopt gemiddeld zelfs op tot 10% van de omzet.
Bij Thexton Armstrong noemen wij dat ‘Winstlekkage®’.
Wij werken dagelijks met ondernemers in het MKB en zien hoeveel kansen onbenut blijven. Kansen om de
continuïteit van de onderneming te waarborgen en de winst uit bestaande bedrijfsactiviteiten te verbeteren.
Hierbij stellen we samen met jou en het team het verbeterpotentieel van alle bedrijfsonderdelen vast en
pakken dit direct op een gestructureerde en tegelijkertijd praktische manier aan. Hiermee realiseren we niet
alleen winstverbeteringen op de korte termijn, maar borgen we die verbeteringen ook voor de lange termijn.
En met ‘winst’ hebben we het niet alleen over euro’s, maar ook over meer tijd en plezier.

Ik had niet
verwacht dat ik
in zo’n korte tijd
zoveel positieve
veranderingen in
mijn bedrijf
zou zien.
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Onze adviseurs helpen je graag met veel passie en brengen hun kennis en ervaring in de praktijk om ervoor
te zorgen dat de onderneming weer voor jou gaat werken. En niet andersom.

Coen (J.L.) Vleesenbeek
Algemeen Directeur
Thexton Armstrong Nederland
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Winstlekkage in de praktijk

Persoonlijk
merk ik dat ik
nu minder stress
heb waardoor
ik zelf ook beter
ben gaan
functioneren.

Case schildersbedrijf

Case stratenmaker

Sleutelgebieden Prijsbeleid en Marketing & Sales

Sleutelgebied Productiviteit

Situatie: Ondernemer ziet dat de concurrentie hevig is en

Situatie: Prijzen voor stratenmakers staan zwaar onder druk.

dat zijn prijzen vaak ‘gedoken’ worden. Hij heeft het gevoel

De onderneming heeft een zeer moeilijk jaar achter de rug

dat veel klanten alleen maar op prijs selecteren en niet goed

en het moreel in het team is laag. De werknemers lopen de

weten hoe groot het verschil in kwaliteit kan zijn in schilder-

kantjes er soms van af en de ondernemer beseft dat zijn

werk. Hij ziet dan ook dat de concurrentie meestal werk van

productiviteit ondermaats is. Hij weet echter zelf niet meer

een lagere kwaliteit levert. Zijn klanten zijn zeer tevreden en

hoe hij het tij moet keren. Hij beseft dat hij zonder een

roemen de kwaliteit van zijn schilderwerk.

optimale productiviteit niet kan overleven in deze markt.

Wens: De eigenaar is op zoek naar een manier om enerzijds

Wens: De eigenaar wil graag zien dat de productiviteit

hoge kwaliteit te kunnen blijven leveren en anderzijds

significant verbetert.

zijn prijzen te kunnen handhaven. Hij wil niet mee in de
‘prijzenslag’.

Oplossing: Er is een nieuwe dagstaat ingevoerd die enerzijds eenvoudiger werkt doordat alle soorten taken reeds

Oplossing: Voor de klant hebben we inzichtelijk gemaakt

beschreven staan en die anderzijds veel nauwkeuriger meet.

welke niveaus van kwaliteit geleverd kunnen worden aan de

Dit leidt tot een veel beter beeld van de productiviteit per

hand van het afwerkingsniveau en de kwaliteit van de gebruik- persoon, per taak en per werk. Er wordt nu ook consequent

Ondernemen weer persoonlijk maken
Thexton Armstrong werd in 2004 opgericht in
Australië en adviseert sinds 2011 ook Nederlandse
MKB-ondernemers. Onze adviseurs, die zelf ook
allemaal ondernemer zijn, werken langdurig met
je samen om groei en een toename in winst te
realiseren. Hierbij houden we oog voor de juiste
balans tussen financiële impact op de korte termijn
en structurele verbeteringen in de bedrijfsvoering
op de lange termijn. Als eerste stap bepalen we
gezamenlijk, met de bewezen Thexton Armstrong
Winstlekkage® analyse, waar in jouw bedrijf winst
weglekt. Dit wordt vervolgens samen met jou en
jouw team aangepakt. Tegelijkertijd werken we
samen een plan uit hoe je jouw langetermijndoelstellingen gaat bereiken en zorgen we ervoor dat
dit plan wordt waargemaakt.
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Praktische oplossingen
Werk je met Thexton Armstrong? Dan merk je hoe verfrissend het is dat een consultant niet met vuistdikke
verslagen aan komt zetten of weken nodig heeft om
feedback te geven. Wij reiken je praktische oplossingen
aan die zich eenvoudig terugverdienen. Naast de vrij-

te verf. Elke offerte wordt door de ondernemer voorzien van

een nacalculatie gemaakt en geanalyseerd. Dit geeft de

een keuze uit drie niveaus met uitgebreide informatie. Bij elk

ondernemer een goed inzicht in de productiviteit.

kwaliteitsniveau hoort uiteraard ook een andere prijsstelling.
Resultaat: De onderneming was gewend opdrachten zo snel
Resultaat: Ondernemer krijgt veel waardering voor deze

mogelijk af te ronden en dus werd er al heel snel een mannetje

manier van offreren. Klanten hebben alle benodigde infor-

bij gezet. De nacalculaties wezen echter uit dat het inzetten

matie tot hun beschikking om het prijs- en kwaliteitsniveau te

van extra mankracht de gemiddelde output per werknemer

kiezen dat het beste bij hen past. Dit leidt tot een snellere

verlaagde. Blijkbaar is in veel gevallen de productiviteit het

en veel hogere conversie van offertes dan voorheen: ten

hoogst als de medewerkers in koppels werken. Door hier

minste 50% meer conversies. Tevens heeft de onderne-

beter rekening mee te houden in de planning, realiseert de

ming hiermee een toename van de ordergrootte gerealiseerd

onderneming hiermee in zeker 50% van de opdrachten een

van ten minste 20%.

verbetering van de productiviteit van ten minste 10%.

blijvende kennismaking bieden we je ook kosteloos de
eerste stap in ons Bedrijfsverbeteringsplan, de Thexton
Armstrong Winstlekkage® analyse, aan.

THEXTON ARMSTRONG | 05

Onze aanpak vertaalt zich in de volgende acties:

Onze aanpak

• Je neemt weer (vaker) de juiste beslissingen
• Je hebt een duidelijker beeld welke richting je opgaat met jouw
onderneming
• Je kunt jezelf en jouw medewerkers eenvoudiger afrekenen en
belonen op behaalde resultaten
• Je zorgt ervoor dat de onderneming jouw persoonlijke
doelstellingen gaat realiseren
• Jouw onderneming ontwikkelt zich tot een waardevol bezit
• Jij en je medewerkers kunnen gemakkelijker
verantwoordelijkheid nemen

Onze aanpak is toe te passen bij tal van ondernemingen in diverse branches.
Bovendien uit onze werkwijze zich niet in dikke rapportages en torenhoge tarieven,
maar juist in concrete inzichten die leiden tot een gezondere onderneming. En
omdat de eerste stappen kosteloos zijn, investeer je in de eerste twee afspraken
enkel jouw tijd.

1

2

3

Kennismaking
& oriëntatie

Winstlekkage-sessie

Actieplan, implementatie
& evaluatie

In ons kennismakingsgesprek leren we jouw onderneming

In deze sessie krijg je zicht op waar in jouw onderneming

Pas als we een helder beeld van jouw situatie hebben en

kennen en komen we meer te weten over hoe jij er als on-

de uitdagingen te vinden zijn en wat dat mogelijk aan

er een goede klik is tussen jou en onze adviseur, gaan we

dernemer in staat. We brengen in kaart wat jouw persoon-

winstlekkage oplevert. Die winstlekkage kan wel eens op-

verder. In drie fases werken we samen naar een gezonde

lijke doelstellingen precies zijn en door onze uitgebreide

lopen tot 10% van de omzet. Met onze bewezen methodiek

toekomst van jouw onderneming.

kennis krijgen we al snel een beeld van wat mogelijk in de

komen we daar snel en effectief achter.

Fase 1 : Winstlekkage & doelstellingen

weg staat om deze doelstellingen te bereiken.
Deze sessie geeft je inzicht in welke acties we in vergelijk-

We helpen je om jouw doelstellingen goed op papier te zet-

Deze sessie is vrijblijvend en kosteloos, omdat we ervan over-

bare situaties hebben toegepast en wat dit heeft opgele-

ten, zodat deze niet meer gemakkelijk naar de achtergrond

tuigd zijn dat wij samen eerst een goed beeld moeten krijgen

verd. Hierbij dragen we zeer praktische oplossingen aan.

verdwijnen. Daarnaast gaan we samen met jouw team aan

van jouw situatie. Hierbij is een wederzijdse klik en vertrouwen
natuurlijk van groot belang.

WINSTLEKKAGE
PRODUCTIVITEIT
Gemiddeld wordt

23%

van de Winstlekkage bij
het MKB bepaald door
het sleutelgebied
Productiviteit.
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WINSTLEKKAGE
MARKETING
& SALES
Gemiddeld wordt

21%

van de Winstlekkage bij
het MKB bepaald door
het sleutelgebied
Marketing & Sales.

de slag om de zakelijke doelstellingen (opnieuw) te bepalen.
Ook deze sessie is voor ons een investering en voor jou als

Parallel hieraan pakken we meteen ook de eerste meest

Fase 3 : Uitvoering en ondersteuning

ondernemer kosteloos; een gratis consultingsessie!

serieuze winstlekkages aan die uit de winstlekkage-sessie

In deze fase helpen wij jou het actieplan in de praktijk

naar voren zijn gekomen.

te brengen en de verbeteringen in je onderneming te

De acht sleutelgebieden die wij hierbij
onder de loep nemen zijn:
• Prijsbeleid
• Kosten
• Productiviteit
• Bezetting
• Debiteuren
• Voorraad
• Marketing & Sales
• Bedrijfsgroei

verankeren. Zo kunnen we, met de voortgang- en resul-

Fase 2 : Actieplan

taten-sessies, jouw onderneming daadwerkelijk naar een

Als alle doelstellingen concreet geformuleerd zijn, ont-

hoger plan tillen.

wikkelen we een actieplan waarbij verantwoordelijkheden
(opnieuw) met jouw team gedeeld en opgepakt worden en

Uiteindelijk zijn onze inspanningen niet alleen gericht

we de winstlekkages doelgericht gaan dichten. Kortom: de

op het optimaliseren van je winst, maar ook op het

effectieve route om visie en werkelijkheid bij elkaar te bren-

overdragen van onze kennis en ervaring op jou en jouw

gen. Een plan met grote stappen dat succes borgt in de basis medewerkers. Op die manier leidt onze samenwerking tot
van je onderneming waarbij alle neuzen dezelfde kant op

structurele verbeteringen die de winstgevendheid ook op

staan. Tevens leveren de eerste acties om de meest serieuze de lange termijn waarborgen en de onderneming weer in
winstlekkages te gaan dichten in deze fase al resultaat op.

staat stellen verder te groeien.
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Waar bevindt jouw onderneming zich?
Voel je je ‘werknemer’, ‘eigenaar’ of ‘directeur’ van jouw eigen onderneming? Het antwoord op deze
vraag geeft je inzicht in welke fase jij en jouw onderneming zich bevinden.

De ondernemer ontvangt een goed salaris. De onderneming maakt overwinst en keert veel
dividend uit. De ondernemer werkt als het ware ‘voor’ het bedrijf en niet ‘in’ het bedrijf. Dit is
een waardevolle onderneming!
De ondernemer ontvangt een redelijk salaris, maar de onderneming maakt niet voldoende
overwinst om dividend uit te keren. De ondernemer werkt vaak ‘in’ het bedrijf. De onderneming heeft een gemiddelde waarde.
De ondernemer ontvangt een laag salaris zonder dividend. De onderneming heeft vaak cash
bijdragen nodig en de ondernemer is meestal privé aansprakelijk voor schulden in de onderneming. Deze onderneming heeft geen waarde.
De ondernemer ontvangt geen salaris of dividend, maar leeft van financiële (privé) reserves.
De onderneming maakt verlies en heeft geen waarde. Risico van faillissement!

Na een paar
weken samen
werken had ik al
een beter inzicht
in mijn bedrijfs
voering.
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FASE HERSTEL

FASE VERBETER

FASE GROEI

Voel je je ‘WERKNEMER’
in jouw eigen bedrijf?

Voel je je ‘EIGENAAR’
van jouw eigen bedrijf?

Voel je je ‘DIRECTEUR’
van jouw eigen bedrijf?

• Jouw onderneming draait verlies of
dicht tegen break-even aan
• Er moet soms zelfs geld bij
• Jij bént de onderneming
• Je werkt ‘in’ je bedrijf en houd je voornamelijk bezig met het blussen van de
dagelijkse ‘brandjes’
• FOCUS: Cashflow gaten opvangen

• Jouw onderneming is winstgevend,
maar niet optimaal
• Stabiele cashflow
• Het voelt meer als ‘stilstand’ dan als
‘vooruitgang’
• Je zou graag zien dat de onderneming
meer voor je werkt
• FOCUS: Stabiliteit en Personeel

• Jouw onderneming is zeer winstgevend
• Gezonde cashflow
• Het personeel kan zonder jou het
bedrijf runnen
• De onderneming werkt voor je en niet
andersom
• FOCUS: Strategie en Planning

Jouw onderneming heeft dringend
hulp nodig en met behulp van een
aantal praktische oplossingen kan
er snel cash vrijgemaakt worden. De
prioriteit is hierbij het identificeren
en aanpakken van de winstlekkage
met als doel jouw onderneming te
stabiliseren voordat het te laat is.

In deze onderneming kan de
Winstlekkage gemakkelijk worden
getraceerd en snel worden aangepakt. Dat schept de mogelijkheid
het juiste pad uit te stippelen en
een verbetertraject op te starten om
jouw winst- en groeidoelstellingen te
realiseren.

In deze onderneming zijn voldoende
mogelijkheden om met de juiste
strategie en een duidelijk plan de
business naar een hoger niveau te
tillen. Met een implementatieplan
en de juiste ondersteuning kunnen
alle benodigde strategische taken
tijdig en juist worden uitgevoerd en
kan de onderneming nieuwe hoogtes bereiken.
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Onze klanten over de
Thexton Armstrong aanpak
We werken nu vanuit
een gezamenlijke visie
samen aan de structurele
verbetering van ons
bedrijf, waarin we ons
duidelijk onderscheiden
van de concurrentie.

... een belangrijke
sparringpartner om
mijn persoonlijke
en zakelijke doelen
te realiseren.

De aanpak
heeft geleid tot een
betere bedrijfsvoe
ring met een hoger
rendement als
gevolg.
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Ik kan nu meer
tijd besteden aan
dingen waarmee
ik geld verdien.

Thexton
Armstrong heeft
mij geholpen onze
kortetermijnresultaten drastisch
te verbeteren.

Meer referenties?
Kiijk op onze website:
www.thextonarmstrong.nl/referenties

www.thextonarmstrong.nl

