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Management samenvatting 
In dit onderzoek is een antwoord verkregen op de vraag: op welke wijze kan Thales Nederland inzicht 

krijgen in de financiële gezondheid van leveranciers, zodat inkopers met deze gegevens adequaat 

kunnen anticiperen op dreigende risico’s? 

In de huidige economische crisis verkeren veel bedrijven in financiële problemen. Thales Nederland is 

afhankelijk van een aantal van haar leveranciers en wil daarom zoveel mogelijk inzicht in hun 

financiële gezondheid verkrijgen. Hiertoe is in dit onderzoek een model ontwikkeld dat de inkopers 

van Thales Nederland begeleidt bij het beoordelen van de financiële gezondheid van leveranciers.  

Aan de hand van de hoofdvraag zijn vier deelvragen opgesteld. Er is eerst gekeken in welke groepen 

de leveranciers ingedeeld kunnen worden. Vervolgens is gekeken welke risico’s er zijn en welke 

informatie er nodig is om deze risico’s te boordelen. Ten slotte is gekeken de stappen die Thales 

Nederland dient nemen om de financiële gezondheid van de leverancier te monitoren. Dit alles is 

gedaan door eerst een literatuurstudie uit te voeren en de gevonden informatie vervolgens toe te 

passen op Thales Nederland.  

Het grootste financiële risico dat Thales Nederland loopt is insolventie van de leveranciers. Wanneer 

dit het geval is zal de leverancier de producten niet kunnen leveren en zijn de effecten voor Thales 

Nederland het grootst. Insolventierisico’s zijn zichtbaar te maken aan de hand van dertien 

indicatoren. De drie belangrijkste indicatoren zijn de rentabiliteit, de liquiditeit en de solvabiliteit. Al 

deze indicatoren zeggen iets over het eigen vermogen van de onderneming en de buffer die de 

onderneming heeft om verliezen op te vangen. Hoe hoger deze indicatoren, hoe beter de financiële 

gezondheid van de onderneming is.  

Uit het onderzoek blijkt dat het achterhalen van de financiële gegevens van de bedrijven niet 

eenvoudig is. Bedrijven zijn in Europa verplicht een keer per jaar hun financiële gegevens te 

publiceren. Vaak zijn bij het publiceren de gegevens al enkele maanden oud, waardoor geen actueel 

beeld is gekregen van de financiële gezondheid van een leverancier.  Thales Nederland maakt op dit 

moment vooral gebruik van het bedrijf Graydon om actuelere bedrijfsinformatie te verkrijgen. Voor 

leveranciers buiten West-Europa moet onderzocht worden of andere bedrijven, zoals Dun & 

Bradstreet en Coface, meer en actuelere informatie kunnen geven.  

Het kost teveel tijd en middelen om al deze gegevens voor alle leveranciers van Thales Nederland op 

te vragen. Daarom dienen de leveranciers ingedeeld te worden in verschillende risicogroepen. Dit 

wordt gedaan op basis van de plaats die een leverancier inneemt in de Kraljic matrix. Er zijn drie 

risicogroepen: hoog, gemiddeld en laag. In de hoogste risicogroep bevinden zich voornamelijk 

strategische leveranciers of knelpuntleveranciers met een slechte financiële gezondheid. In de 

laagste risicogroep bevinden zich voornamelijk routine leveranciers en hefboomleveranciers met een 

goede financiële gezondheid.  

Vervolgens wordt binnen elke risicogroep een nieuwe scheiding gemaakt in klassen. Een leverancier 

kan in klasse 1, 2 of 3 terechtkomen. Een leverancier in klasse 3 is financieel gezond. Voor deze 

leveranciers zullen de maatregelen van een lagere risicogroep worden getroffen. De indeling in 

klassen wordt gemaakt aan de hand van gegevens over de financiële situatie van een leverancier.  
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Hiervoor worden de dertien indicatoren gebruikt. Verder onderzoek moet aantonen welke 

grenswaarden voor de indicatoren gebruikt dienen te worden.  

Afhankelijk van de kans en het effect van een indicator wordt uiteindelijk de klasse bepaald. Voor 

een leverancier in een bepaalde klasse zijn een aantal stappen bepaald die Thales Nederland dient te 

nemen. De belangrijkste stappen en maatregelen staan genoemd in Figuur 1. 

 

Figuur 1 Stappen voor het in kaart brengen van de financiële gezondheid van een leverancier  

Voor het implementeren van dit plan wordt het model van verandering van Daft (2006) gebruikt. De 

nadruk ligt bij het informeren van de inkopers over de redenen van het monitoren van de 

leveranciers. Door beperkte tijd is de implementatie enkel beschreven en niet daadwerkelijk 

ingevoerd.   
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1. Onderzoeksplan 
In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksplan weergegeven. Hierin wordt allereerst de context geschetst, 

waarna de doelstelling van dit onderzoek wordt gegeven. Vervolgens worden de onderzoeksvragen 

gepresenteerd en de aanpak om deze vragen te beantwoorden. Aan de hand van dit onderzoeksplan 

wordt het daadwerkelijke onderzoek uitgevoerd.   

1.1. Aanleiding 
De inkoopafdeling van Thales Nederland heeft te maken met verschillende leveranciers. Door de 

huidige financiële crisis is de kans groter dat bedrijven in moeilijkheden komen, zo ook de leveranciers 

van Thales Nederland. Hierdoor loopt Thales Nederland risico’s. Om deze te verkleinen is het van 

belang dat de financiële gezondheid van leveranciers van Thales Nederland te monitoren.  

Om een beeld te krijgen van de financiële gezondheid van leveranciers kan Thales Nederland informatie 

inwinnen bij onder meer de Kamer van Koophandel en Graydon. Graydon is een bedrijf dat 

bedrijfsinformatie verstrekt. Op dit moment wordt deze informatie bij de afdeling inkoop alleen 

gebruikt wanneer er een contract wordt afgesloten met een nieuwe leverancier en als er signalen zijn 

(bijvoorbeeld vanuit het nieuws) dat het minder goed gaat bij een huidige leverancier. 

Bij Thales Nederland is geen richtlijn voor het beoordelen van de financiële gezondheid van 

leveranciers. De beschikbare informatie is zeer uitgebreid, waardoor het voor sommige inkopers lastig 

is om een concreet actieplan op te stellen. Om deze onduidelijkheden weg te nemen wil Thales 

Nederland een vertaling maken vanuit de beschikbare financiële gegevens van de leverancier naar een 

handeling in de praktijk. Op deze manier kan een helder beeld gekregen worden van de leverancier, 

zodat Thales Nederland acties kan ondernemen om de toeleveringsrisico’s ten gevolge van de financiële 

gezondheid te minimaliseren.  

1.2.  Doelstelling 
Het doel is te onderzoeken hoe Thales Nederland meer inzicht kan krijgen in de financiële gezondheid 

van haar leveranciers en daarnaast een model op te stellen hoe Thales Nederland het beste om kan 

gaan met de financiële risico’s bij leveranciers.   

Deze doelstelling is verder uitgewerkt in de onderzoeksvragen die in paragraaf 1.3 zijn beschreven. In 

paragraaf Aanpak is in detail aangegeven hoe deze vragen worden beantwoord.  

1.3.  Probleemstelling 
Uit de doelstelling wordt de volgende hoofdvraag afgeleid: Op welke wijze kan Thales Nederland inzicht 

krijgen in de financiële gezondheid van leveranciers, zodat inkopers met deze gegevens adequaat 

kunnen anticiperen op dreigende risico’s?  

Om deze vraag te beantwoorden, zijn enkele onderzoeksvragen opgesteld. De antwoorden die op deze 

onderzoeksvragen worden gegeven, zullen leiden tot het beantwoorden van de hoofdvraag.  

1. Op welke wijze wordt bij de inkoopafdeling van Thales Nederland met het beoordelen van de 

financiële gezondheid bij leveranciers omgegaan? 



 

 

3 

 

2. Hoe dient, volgens de literatuur, om te worden gegaan met de verschillende risico’s die 

verschillende groepen leveranciers met zich mee brengen? 

2.1. In welke groepen zijn leveranciers in te delen volgens de literatuur? 

2.2. Wat zijn, volgens de literatuur, de financiële risico’s? 

2.3. Welke gegevens zijn er nodig om de financiële risico’s bij leveranciers meetbaar te maken? 

2.4. Welke acties moeten volgens de literatuur ondernomen worden bij financiële risico’s bij de 

verschillende groepen leveranciers? 

3. Hoe dient Thales Nederland om te gaan met de verschillende risico’s die verschillende groepen 

leveranciers met zich meebrengen? 

3.1. In welke groepen zijn de leveranciers van Thales Nederland in te delen? 

3.2. Wat zijn de risico’s voor Thales Nederland? 

3.3. Op welke manier kan Thales Nederland aan de informatie komen die nodig is voor het duidelijk 

monitoren van de financiële gegevens van leveranciers? En welke manieren zijn er mogelijk om 

de financiële gegevens van leveranciers te monitoren? 

3.4. Welke acties dient Thales Nederland te ondernemen bij een bepaalde uitslag van de financiële 

gegevens? 

4. Hoe kan het resultaat van onderzoeksvraag 3 effectief ingevoerd worden? 

1.4. Aanpak 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Hierbij is uitgegaan van 

dezelfde volgorde als bij de onderzoeksvragen, genoemd in paragraaf 1.3. Er wordt per 

onderzoeksvraag beschreven hoe aan de benodigde informatie wordt gekomen en wat de verwachte 

resultaten zijn. 

1.4.1. Huidige situatie 

In hoofdstuk 2 wordt eerst kennis gemaakt met Thales Nederland en de afdeling inkoop in het 

bijzonder. Door gebruik te maken van de beschikbare documenten en algemene verkennende 

gesprekken te voeren met de inkopers wordt er een beeld gevormd van de huidige situatie. Vervolgens 

wordt dieper ingegaan op het onderwerp van dit onderzoek. Er wordt gekeken hoe de gegevens van de 

leveranciers in beeld worden gebracht en hoe er op dit moment met deze informatie wordt omgegaan. 

Dit wordt gedaan door te kijken in de documenten die beschikbaar zijn binnen Thales Nederland en er 

worden gesprekken gevoerd met enkele inkopers.  

1.4.2. Literatuur 

In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de literatuur die nodig is voor dit onderzoek. Dit hoofdstuk is 

opgedeeld in vier paragrafen, om zo gestructureerd tot een eindmodel te komen. 

Niet elke leverancier brengt hetzelfde risico met zich mee. Omdat er voor deze opdracht slechts 

beperkte tijd beschikbaar is, is het te veel werk om de risico’s van elke leverancier afzonderlijk te 

beoordelen. Daarom wordt gekeken of het mogelijk is de leveranciers in groepen in te delen. Hiervoor 

wordt gebruik gemaakt van inkoopgerelateerde theorieën, die te vinden zijn in de inkoopliteratuur.  

Vervolgens wordt nagegaan welke risico’s er spelen. Dit wordt gedaan door te kijken naar financiële- en 

inkoopliteratuur, de documenten die binnen Thales Nederland beschikbaar zijn en de externe 

informatie als nieuwsberichten.  
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Om de risico’s te kunnen herkennen, moeten enkele indicatoren bekend zijn waarmee vast te stellen is 

of er sprake is van een risico. Deze indicatoren worden vastgesteld door naar financiële- en 

inkoopliteratuur te kijken. Naast welke indicatoren er nodig zijn, wordt ook gekeken wat bepaalde 

indicatoren zeggen. Er wordt contact opgenomen met Graydon, om daar te onderzoeken hoe een 

rapport wordt opgebouwd.  

Als laatste wordt in de financiële- en inkoopliteratuur gekeken welke vervolgstappen ondernomen 

moeten worden bij een bepaald risico. Ook dit zal gedaan worden per gedefinieerde groep.  

1.4.3. Toepassing op Thales 

Als de theorie bekend is, wordt onderzocht in hoeverre deze toegepast kan worden op Thales 

Nederland. Het resultaat van dit onderzoek zal een model zijn dat inzicht geeft in de financiële 

gezondheid van de leveranciers en aangeeft welke acties ondernomen dienen te worden bij een 

bepaald financieel risico.  

De eerste stap in de theorie is om de leveranciers in te delen in groepen. Met behulp van gesprekken 

met de inkopers van Thales Nederland en documenten die beschikbaar zijn binnen Thales zal een 

indeling worden gemaakt.  

Vervolgens wordt gekeken hoe Thales Nederland aan de informatie komt die nodig is om de risico’s in 

te schatten. In hoofdstuk 3 is duidelijk geworden welke informatie er nodig is. Door in de documenten 

te kijken die beschikbaar zijn binnen Thales Nederland en in de systemen en databases, wordt duidelijk 

welke informatie beschikbaar is.  

Om iets met de gevonden gegevens te kunnen, moeten deze duidelijk in beeld worden gebracht. Er 

wordt gekeken naar de systemen die binnen Thales Nederland worden gebruikt voor het monitoren van 

de gegevens en hoe de indicatoren hierin verwerkt kunnen worden.  

Als laatste wordt in dit hoofdstuk gekeken welke acties de inkopers van Thales Nederland dienen te 

ondernemen bij een bepaalde uitslag van de financiële gezondheid. Het gaat hier dus niet alleen om de 

gevallen dat er daadwerkelijk een financieel risico is, maar er zal ook voor de gevallen wanneer er geen 

of weinig risico is worden aangegeven welke acties ondernomen dienen te worden. Dit wordt 

onderzocht aan de hand van de gegevens die bij de vorige paragrafen zijn gevonden, de literatuur en 

gesprekken met de inkopers. 

1.4.4. Implementatie 

In deze deelvraag wordt gekeken hoe het in de vorige deelvraag beschreven model, kan worden 

toegepast bij Thales Nederland. Door beperkte tijd zal in dit onderzoek het model niet ingevoerd 

worden, er wordt enkel beschreven hoe dit kan gebeuren. Dit zal gedaan worden door in financiële- en 

inkoopliteratuur te kijken wat er gezegd wordt over het implementeren van modellen binnen een 

organisatie. Tevens zullen er gesprekken gevoerd worden met iemand die ervaring heeft met 

implementeren van nieuwe modellen binnen de inkoopafdeling van Thales Nederland. Ook zal er 

worden gesproken met de inkopers die het model zullen gebruiken. 
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2. Huidige situatie 
In dit hoofdstuk wordt de volgende deelvraag beantwoord: Wat is de huidige situatie bij de 

inkoopafdeling van Thales Nederland met betrekking tot het beoordelen van de financiële gezondheid 

bij leveranciers?  

2.1. Thales Group 
Thales Group is de overkoepelende naam van alle Thales bedrijven wereldwijd. Thales Group is 

wereldspeler in het bouwen van systemen voor zowel de civiele als de militaire markt. Ze is actief op 

drie verschillende markten: defensie, luchtvaart & ruimte en veiligheid.  

Thales Group heeft vestigingen in meer dan 50 landen. In totaal werken hier 68.000 mensen. Het 

hoofdkantoor van Thales Group is gevestigd in Frankrijk. In 2007 had Thales Group een omzet van ruim 

twaalf miljard euro. 20% van de omzet wordt besteed aan Research en Development, wat aangeeft dat 

Thales Group een zeer innovatief bedrijf is.   

2.2. Thales Nederland 
Nederland is een van de landen waar Thales Group actief is. De Nederlandse vestigingen bevinden zich 

in Hengelo, Delft, Eindhoven en Huizen. In Tabel 1 staan de activiteiten van deze vestigingen 

weergeven. 

Tabel 1 Vestigingen van Thales in Nederland en hun activiteiten 

Naam  Locatie Activiteit 

Thales Cryogenics BV Eindhoven Produceren van koelers en convertors, die onder 
andere gebruikt worden in infrarood camera’s 

Thales Communications 
BV 

Huizen Ontwikkelen van communicatiesystemen voor zowel 
militaire als civiele markt 
Productie van optische sensoren 

Thales Nederland BV Hengelo Hoofdkantoor 
Verschillende onderdelen van Air systems en Naval 

Thales Nederland BV Delt Research & Development 

 

Thales Nederland heeft vier businesslijnen. Van de divisie Air Systems zijn dit Weapon Systems en 

Surface Radar. Surface Radar is tevens een onderdeel van de divisie Naval. Daarnaast zijn van deze 

divisie ook de businesslijnen Above Water Systems (AWS), Industrial Services (IS) en Naval Services (NS) 

in Hengelo gevestigd.  

Het onderdeel Weapon Systems maakt geïntegreerde vuurleidingssystemen voor luchtverdediging en 

grondgebonden rondzoek radars. Dit zijn allen klantspecifieke producten. AWS ontwikkelt en 

produceert de zogenoemde Combat Sytems. Dit zijn systemen die alle sensoren van het schip 

integreert. Surface Radar ontwikkelt en produceert radarsystemen en sensoren. Voor al deze 

onderdelen biedt Thales Nederland ook nazorg na afloop van de garantieperiode. Het gaat hierbij 

vooral om het leveren van reserveonderdelen en het uitvoeren van reparaties. Thales is verplicht dit te 

doen tot vijftien jaar na levering.  
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Thales Nederland had in 2007 een omzet van 459 miljoen euro. 75% hiervan bestond uit export. Bij 

Thales Nederland zijn 1.800 mensen werkzaam. 

2.3. Inkoop 
Een groot deel van de inkoop voor Thales Nederland vindt plaats in Hengelo. De afdeling is onder te 

verdelen in vier onderdelen (zie Figuur 2); General Expenses, Surface Radar, Industrial Services 

(IS)/Naval services (NS) & Subcontracting/Offset en Purchasing & Subcontracting. De eerste drie zijn 

gevestigd in Hengelo, Purchasing & Subcontracting in Huizen en Eindhoven.  

 

Figuur 2 Organisatie bij Inkoop Thales Nederland 

General Expenses is verantwoordelijk voor de inkoop van de producten en diensten die niet 

eindproduct gebonden zijn. Industrial Services behartigt de belangen van producten van Thales 

Nederland. Het gaat hierbij om zaken als het voldoen aan de eisen van het offsetbeleid en opzetten van 

samenwerkingsprogramma’s. Naval services is verantwoordelijk voor de nazorg van producten van 

Thales Nederland. Zij kopen onderdelen voor onderhoud en de reserveonderdelen in. Surface Radar is 

een onderdeel van de divisie Air Systems. De inkoopafdeling van Surface Radar koopt de onderdelen die 

nodig zijn voor de productie van de verschillende type radars. De inkoopafdeling is op te delen in 

Mechanica, Elektronica en Software.  

Thales Nederland maakt voor het inkopen van haar producten gebruik van een projectstructuur. Als er 

een aanvraag komt tot het maken van een product, bereidt Thales Nederland een bod voor. Een 

Purchasing Product Manager (PPM’er) stelt hierbij een offerte op voor de koopdelen. Wanneer een 

programma is toegewezen aan Thales Nederland, is het de taak van een PPM’er om de 

inkoopactiviteiten te coördineren en een tijdige beschikbaarheid van de inkooponderdelen te 

garanderen. Een PPM’er heeft twee tot acht programma’s onder zijn beheer.  

Het daadwerkelijke inkoopproces bij Thales Nederland bestaat uit zeven stappen. Dit staat schematisch 

weergeven in Figuur 3. 

 

Figuur 3 Inkoopproces  

Een tactisch inkoper is verantwoordelijk voor het inkopen van goederen en diensten tegen optimale 

condities. Hij houdt zich bezig met de eerste vier stappen van het inkoopproces. Het contracteren 
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gebeurt in overleg met de operationeel inkoper. Hij is verantwoordelijk voor het bestellen, inclusief 

onderhandelen, van de goederen en diensten, het toezicht houden op leveranciers en de nazorg.  De 

specialist heeft meer (technische) kennis van het te bestellen product zelf. 

Voor het inkopen van producten maakt Thales Nederland gebruik van artikelteams. Een artikelteam 

bestaat uit personen met kennis van inkoop en techniek. Deze hebben allen specifieke kennis van een 

bepaald marktsegment. Op deze manier heeft een team alle kennis die nodig is om de programma’s te 

voorzien van de juiste producten.  

2.4. Beoordelen van de financiële gezondheid van leveranciers 
Het hoort bij de taak van een inkoper om leveranciers te beoordelen. Het beoordelen van leveranciers 

gebeurt op verschillende punten. Een van die punten is de financiële gezondheid van leveranciers.  

2.4.1. Verkrijgen van informatie 

Thales Nederland kent verschillende mogelijkheden om de financiële gezondheid van leveranciers te 

beoordelen. Elke inkoper kan gegevens over leveranciers op vragen bij de Kamer van Koophandel. Ook 

is het mogelijk een kredietrapport op te vragen bij Graydon. Graydon is een Nederlands bedrijf dat 

gespecialiseerd is in het verstrekken van bedrijfsinformatie en hulp bieden bij incasso. Hiernaast haalt 

een inkoper ook veel informatie uit de gesprekken met de leveranciers zelf. Ten slotte kunnen er ook 

nieuwsberichten informatie gegeven. Hier zal dieper op ingegaan worden in hoofdstuk 4.  

2.4.2. Monitoren van gegevens 

Thales Nederland heeft verschillende databases waarin de gegevens van leveranciers opgeslagen 

kunnen worden. Op dit moment worden hier vier systemen voor gebruikt: Proquro, Triton, ThalSIS en 

ICSRM. Hieronder staat een korte beschrijving van elk van deze systemen.  

Proquro 

Proquro is een systeem dat de inkoopfunctie van een organisatie ondersteunt. Thales Nederland 

gebruikt dit systeem voor het beheren van de contractgegevens van haar leveranciers en het inkopen 

van onderdelen. Voor het laatste is een complete softwaremodule, genaamd Ordering Catalog 

Management (OCM), beschikbaar. Deze module wordt gebruikt voor het complete inkoopproces, vanaf 

het maken van een aanvraag tot het betaalbaar stellen van een factuur. Bij Thales Nederland wordt 

Proquro gebruikt voor producten en diensten die niet klantgebonden zijn. Dit zijn voornamelijk 

producten die door de inkoopafdeling General Expenses worden ingekocht.  

Een voordeel van Proquro is dat ook de productieafdeling haar behoeftes aan kan geven in het systeem. 

Op deze manier weten de inkopers wat er nodig is en kunnen zij de aanvraag verder verwerken.  

Proquro wordt ook gebruikt voor het beheren van de contractgegevens. Alle leveranciers van Thales 

Nederland staan in het systeem. In Proquro staan alle contactgegevens en alle contracten. Het is 

mogelijk om in Proquro bijlagen toe te voegen. Dit kunnen dus ook de financiële gegevens van 

leveranciers zijn, zoals de Graydon rapportages. Van de optie wordt echter nog maar weinig gebruik 

gemaakt. 
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Triton ERP 

Voor alle klantgebonden producten wordt Triton gebruikt. Dit is een Enterprise Resource Planning (ERP) 

systeem. In Triton kunnen de producten worden besteld en kan de order worden beheerd. Daarnaast 

staan in Triton de algemene gegevens van de leveranciers.  In dit systeem bestaat geen mogelijkheid 

om bijlagen toe te voegen.  

ThalSIS 

Een derde systeem waar de gegevens van leveranciers in staan is het Thales Supplier Information 

Systen, ThalSIS. In tegenstelling tot de vorige twee systemen is dit puur een database. Dit systeem 

wordt de complete Thales Group gebruikt. In ThalSIS staan alle algemene gegevens van de leveranciers. 

Doordat dit systeem door verschillende vestigingen gebruikt wordt, geeft het een zeer compleet 

overzicht van alle leveranciers van de Thales Group. In ThalSIS is het opslaan van bijlagen niet mogelijk.  

ICSRM 

ICSRM staat voor International Crisis Supplier Risk Management. Het is een nieuw systeem, wat op dit 

moment nog in ontwikkeling is. ICSRM is ontwikkeld naar aanleiding van de financiële crisis van dit 

moment. De complete Thales Group maakt gebruik van dit systeem. In ICSRM staan echter alleen de 

kritische leveranciers. Dit zijn leveranciers die niet binnen korte tijd te vervangen zijn of producten 

leveren met hoge ontwikkelingskosten. ICSRM kent ook de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen. In 

tegenstelling tot de andere drie systemen, wordt hier wel van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Van 

alle leveranciers die in het ICSRM-systeem staan, worden Graydon rapportages opgevraagd. Vervolgens 

worden deze in het systeem gezet.  

2.4.3. Het beoordelen 

Elke tactisch inkoper van Thales Nederland is verantwoordelijk voor het beoordelen en monitoren van 

de financiële gezondheid van zijn eigen leveranciers. Elke inkoper heeft hiervoor zijn eigen manier. De 

meeste doen dit aan de hand van gesprekken die ze hebben met leveranciers. Over het gebruiken van 

de Graydon rapporten verschillen de inkopers van mening. Sommige vinden de rapporten handig bij het 

inschatten van de financiële gezondheid van leveranciers. Andere gebruiken de rapportages niet, omdat 

ze vinden dat de gegevens niet actueel zijn of ze niet praktisch vinden. De opgevraagde rapportages van 

Graydon zijn wel online zichtbaar voor elke inkoper, de analyses en conclusies die inkopers zelf uit de 

Graydon rapporten trekken wordt echter nergens gedocumenteerd. Ditzelfde geldt voor de gesprekken 

die de inkopers hebben met leveranciers. Uit deze gesprekken kan vaak nuttige informatie gehaald 

worden over de situatie bij een leverancier. De inkoper zelf is hierdoor op de hoogte, maar deze 

informatie wordt veelal niet gedeeld met de collega-inkopers. Het uitwerken van deze gegevens en ze 

plaatsen in een van de databases gebeurt op dit moment nog niet.  
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3. Literatuur 
In dit hoofdstuk wordt de volgende deelvraag beantwoord: hoe dient, volgens de literatuur, om te 

worden gegaan met de verschillende risico’s die verschillende groepen leveranciers met zich mee 

brengen? 

3.1. Leveranciersgroepen 
Elke leverancier brengt eigen risico’s met zich mee. Voor een goede risicoanalyse is het noodzakelijk om 

voor elke leverancier een aparte risicoanalyse uit te voeren. Omdat dit binnen het tijdsbestek van dit 

onderzoek niet mogelijk is, wordt in deze paragraaf een manier beschreven om de leveranciers in te 

delen in risicogroepen.   

3.1.1. Inkoopportfolio van Kraljic 

In de inkooptheorieën wordt veel geschreven over het indelen van leveranciers in groepen. De meest 

bekende classificatie is het inkoopportfolio van Kraljic (1983). Dit portfolio is ontwikkeld om een 

strategie voor het inkopen van producten en diensten te bepalen. Kraljic beoordeelt de producten van 

leveranciers hiertoe op twee dimensies: de invloed op het financieel resultaat (bepaald door aspecten 

als de inkoopkosten, de toegevoegde waarde en de winstgevendheid) en het toeleveringrisico (bepaald 

door aspecten als monopolie of oligopolie, technologische moeilijkheid en instapbarrières van de 

markt). Op basis hiervan kunnen de producten van de leveranciers ingedeeld worden in vier 

categorieën: strategische, knelpunt, hefboom en routine producten (zie Figuur 4).  1 

 

Figuur 4 Kraljic Matrix (1983) 

Strategische producten zijn maar bij enkele leveranciers ter wereld te bestellen. Dit kan komen doordat 

er zeldzame grondstoffen nodig zijn voor de producten, of omdat er specifieke technologie nodig is 

voor het maken van het product.  

Knelpuntproducten zijn vaak nieuwe producten, waarvoor een nieuwe technologie vereist is. Vaak is er 

specifieke kennis nodig om deze producten te kunnen leveren. De leveranciers zitten dan ook 

wereldwijd. Knelpuntproducten zijn vaak erg kwetsbaar.  

                                                           
1
 Als er in dit verslag wordt gesproken over een strategisch leverancier, dan wordt hiermee een leverancier die 

voor Thales Nederland strategische producten levert bedoel. Hetzelfde geldt voor leveranciers die knelpunt, 
hefboom en routine producten leveren.  
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Hefboom producten zijn minder gespecialiseerde producten dan de strategische of knelpuntproducten. 

Doordat er minder specifieke kennis nodig is, zijn er meer leveranciers die de producten kunnen 

aanbieden. Het inkooprisico is hierdoor lager. Hefboomproducten hebben wel een grote invloed op de 

winst van een organisatie. Door concurrentiestelling kunnen er vaak betere voorwaarden met de 

leverancier worden afgesproken.  

De routine producten zijn producten die per eenheid vaak een geringe waarde hebben. Er zijn veel 

leveranciers die vergelijkbare producten leveren. De producten kunnen hierdoor vaak tegen een lage 

prijs ingekocht worden. Deze producten leveren over het algemeen nauwelijks problemen op bij het 

inkoopproces.  

3.1.2. Kritiek op het Kraljic model 

De matrix van Kraljic is niet ontworpen voor het classificeren van risicogroepen, maar voor het 

classificeren van productgroepen. Voor het indelen in risicogroepen wordt vaak gebruik gemaakt van 

een kansmatrix, waarbij de classificatie plaatsvindt op basis van de kans en het effect. In dit onderzoek 

wordt de indeling in leveranciersgroepen voor verschillende soorten producten gebruikt om de 

intensiteit van monitoren te bepalen. Deze intensiteit is afhankelijk van het effect van het risico op 

Thales Nederland. Dit effect staat in een risicomatrix gegeven op de assen, waardoor de inkoper het 

effect zelf moet inschatten. Uit de Kraljic matrix volgt dit effect. Hierdoor is de Kraljic matrix beter 

toepasbaar voor de doeleinden waarvoor de indeling in dit onderzoek wordt gebruikt.  

Het Kraljic model is ontwikkeld voor het indelen van productgroepen. In dit onderzoek wordt het model 

gebruikt om leveranciers te plotten. De producten die Thales Nederland nodig heeft, zijn slechts bij 

enkele leveranciers te krijgen. Door deze specifieke producten, kan de Kraljic matrix in dit geval ook 

voor leveranciersgroepen worden gebruikt.   

De variabelen in de Kraljic matrix zijn kwalitatief gedefinieerd. Een van deze variabelen is het 

toeleveringsrisico. Dit is wat anders dan het financiële risico. Het toeleveringsrisico wordt gedefinieerd 

als de tijd en kosten die gepaard gaan bij het zoeken naar een andere leverancier. Dit is een belangrijk 

criterium bij het bepalen van het effect op Thales Nederland.   

Een voordeel van het gebruik van de Kraljic matrix is dat de inkopers van Thales Nederland hier al 

bekend mee zijn. Hierdoor zal het makkelijker zijn om het model te implementeren.  

3.2. Financiële risico’s 
Een risico wordt gedefinieerd als een onzekere activiteit, omstandigheid of incident dat een bedreiging 

vormt voor het realiseren van de organisatiedoelen (Zsidisin, 2003). Een risico kan bepaald worden door 

de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt vermenigvuldigd met het effect van die gebeurtenis.   

Financiële risico’s zijn de risico’s die betrekking hebben op de financiën van een organisatie. De term 

financieel risico wordt veel gebruikt als het gaat om investeringsprojecten. Financieel risico wordt dan 

gedefinieerd als de kans dat een investering minimaal wordt terugverdiend (Brealye, Myers, & Allen, 

2008). In het geval van inkoop is deze definitie enigszins anders. In het geval van een inkoopproces kan 

het financiële risico gedefinieerd worden als die risico’s die verband houden met de mate waarin de 

onderneming in staat wordt geacht gezond en efficiënt te functioneren tijdens de looptijd van een 
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opdracht. Van belang hierbij zijn de financiële conditie, de spankracht om te investeren en een redelijk 

voorspellende financiële analyse (van Weele, 1997, p. 57).  

Uit deze definitie blijkt dat voor een inkoper het voortbestaan van de leverancier het belangrijkste is. 

Het voortbestaan is zeer afhankelijk van de financiële gezondheid van de leverancier. Als het gaat om 

financiële risico’s bij leveranciers wordt insolventie gezien als het grootste risico. Hieronder vallen alle 

mogelijke regelingen voor het financiële onvermogen van een onderneming. Binnen de Europese Unie 

zijn hiervoor drie mogelijkheden: een faillissement, surseance van betaling (ook wel uitstel van betaling 

genoemd) en schuldsanering (Europese Commissie, 2007). 

3.3. Indicatoren 
Er is in het verleden veel onderzoek gedaan naar het voorspellen van insolvabiliteit, en voornamelijk 

naar het voorspellen van faillissementen (Rushinek & Rushinek, 1987; Altman, 1983; Bhargava, 

Dubelaar, & Scott, 1998; Tsai, 2009). De jaarrekening van een onderneming wordt hierbij gezien als de 

belangrijkste informatiebron. De meeste onderzoekers zijn het er over eens dat liquiditeit, solvabiliteit 

en de rentabiliteit de belangrijkste indicatoren zijn om de prestaties van de onderneming te meten 

(Vijn, 2003). Er zijn nog andere indicatoren die kunnen aangeven dat het slecht gaat met een 

onderneming. De volgende indicatoren worden hieronder besproken: 

 Liquiditeit 

 Werkkapitaal 

 Solvabiliteit 

 Rentabiliteit 

 Orders 

 Betaalgedrag 

 Kredietlimiet 

 Normeringen voor het risico op insolventie 

 Koers 

 Demografische aspecten 

 Werknemers 

 Mediapublicaties 

 Gesprekken met de leverancier 

In de bijlage A staat een uitleg van de financiële termen die in dit hoofdstuk worden genoemd. In 

bijlage B staan de formules van de hieronder genoemde kengetallen. 

3.3.1. Liquiditeit 

Een belangrijke indicator voor de financiële gezondheid van een leverancier is de liquiditeit. De 

liquiditeit zegt iets over het gemak waarmee activa omgezet kunnen worden naar geld (Berry & Jarvis, 

2006). Met andere woorden, in hoeverre is het bedrijf in staat haar verplichtingen op korte termijn te 

voldoen. De liquiditeit van een leverancier moet voldoende zijn, wil het bedrijf op lange termijn blijven 

overleven. Om de liquiditeit meetbaar te maken zijn verschillende ratio’s bedacht. De meest gebruikte 

zijn de current ratio en de quick ratio.   
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Wanneer de liquiditeitsratio’s lager dan de gestelde norm zijn, heeft het bedrijf liquiditeitsproblemen. 

Maar op het moment dat de ratio’s dalen, geeft dit al aan dat er iets met het bedrijf aan de hand is. Een 

van de oorzaken kan zijn dat het bedrijf moeite heeft om al haar betaalverplichtingen te voldoen. 

Hierdoor loopt de kortlopende schuld op. Het niet kunnen voldoen aan de betaalverplichtingen is een 

van de eerste zichtbare tekenen van een faillissement. In paragraaf 3.3.6 wordt hier verder op 

ingegaan. 

Current ratio 

De current ratio geeft de verhouding aan tussen de liquide middelen en de schulden die op korte 

termijn afbetaald moeten worden. Theoretisch zou een current ratio van 1 voldoende moeten zijn. De 

leverancier is dan in staat al haar kort lopende schulden af te betalen. In de praktijk blijkt dit in veel 

gevallen niet voldoende te zijn. Dit komt vooral doordat onduidelijk is hoe snel de voorraden liquide te 

maken zijn en hoeveel geld dit uiteindelijk zal opleveren. De exacte waarde die de current ratio aan 

moet nemen is afhankelijk van het type leverancier (productie, dienstverlening, et cetera) en de sector 

waarin de leverancier actief is. In het algemeen wordt een norm van 1,5 tot 2 gehanteerd (van Beek & 

van Dam, 1999). 

Een daling van de current ratio komt door een stijging van de kortlopende schulden, of een daling van 

de vlottende activa. Dit betekent dat de leverancier niet meer aan al haar betaalverplichtingen kan 

voldoen, wat een van de eerste tekenen is van een mogelijk faillissement (Altman, 1983). 

Quick ratio 

Een daling van de omzet van het bedrijf kan tot gevolg hebben dat de voorraden oplopen. In dit geval 

stijgt de vlottende activa, waardoor de liquiditeit ook stijgt. Omzetdaling is echter wel een teken dat het 

minder goed gaat met een leverancier. Om toch een goed beeld te krijgen van de situatie is de quick 

ratio ontwikkeld. De quick ratio berekent ook de verhouding tussen de activa en de kortlopende 

schulden, alleen worden de voorraden niet meegenomen. Wanneer de quick ratio lager is dan 1, kan 

het bedrijf te maken hebben met liquiditeitsproblemen (Vijn, 2003).  

Omloopsnelheid van de voorraden 

Een derde nuttige ratio met betrekking tot de liquiditeit is de omloopsnelheid van de voorraden. Hierin 

wordt de omzet in verhouding tot de voorraad berekend.  

3.3.2. Werkkapitaal 

Een indicator die nauw samenhangt met de liquiditeit is het werkkapitaal van een leverancier. Dit is het 

verschil tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen, uitgedrukt in geld (Berry & Jarvis, 

2006). Het werkkapitaal wordt gebruikt voor investeringen die nodig zijn om de leverancier effectief te 

laten opereren. Onder het werkkapitaal vallen de debiteuren, de voorraden en de liquide middelen (van 

Beek & van Dam, 1999).  

3.3.3. Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen eigen vermogen en het totale vermogen (van Beek & 

van Dam, 1999). Door de solvabiliteit te berekenen kan er iets gezegd worden over de kans dat de 

leverancier aan haar verplichtingen op lange termijn kan voldoen. Wanneer de verhouding 

eigenvermogen/totaal vermogen laag is, heeft een leverancier niet voldoende bezittingen tegenover de 
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verplichtingen staan. Als minimumwaarde wordt een waarde van 0.25 aangehouden (Vijn, 2003). Dit is 

echter zeer afhankelijk van de branche waarin de leverancier actief is. 

Hoe groter het eigen vermogen is, des te kleiner zijn de bedragen die betaald moeten worden aan 

aflossingsverplichtingen. De solvabiliteit is in dat geval ook beter (Vijn, 2003). Het eigen vermogen is de 

buffer in het geval dat het bedrijf verlies leidt. Het financieren van een onderneming met vreemd 

vermogen heeft ook enkele voordelen. Zo kan er geprofiteerd worden van rente.  

3.3.4. Rentabiliteit 

Een leverancier die in staat is om zowel op lange als op korte termijn voort te bestaan en zo moeglijk te 

groeien, wordt een continue leverancier genoemd (Brus, 2006). Een continue leverancier geeft meer 

zekerheid over de levering van de producten. Een goede indicator voor de continuïteit van de 

leverancier is de rentabiliteit.  

De rentabiliteit wordt gedefinieerd als de mate van winstgevendheid van het in de onderneming 

aanwezige vermogen (van Beek & van Dam, 1999). De belangrijkste ratio voor de rentabiliteit is het 

bedrijfsvermogen. Deze ratio geeft aan hoeveel rentabiliteit gehaald is uit het vermogen dat 

daadwerkelijk is gebruikt voor het primaire proces (Vijn, 2003). Er zijn twee ratio’s die samen de 

rentabiliteit van het bedrijfsvermogen bepalen: de brutomarge en de omloopsnelheid van het 

bedrijfsvermogen.  

Brutomarge 

De brutomarge wordt bepaald door de omzet en de kosten van die omzet (Vijn, 2003). Een daling van 

de brutomarge heeft in veel gevallen te maken met schommelingen in de verkoopprijs. Als een 

leverancier in staat is haar omzet te verhogen, kan ze zich beter meten aan haar concurrenten. Hoe 

hoger de brutomarge is, hoe beter dit is voor de rentabiliteit van de leverancier.  

Omloopsnelheid van het bedrijfsvermogen 

De omloopsnelheid van het bedrijfsvermogen geeft de mate van efficiëntie van het gebruik van het 

bedrijfsvermogen aan. Het bedrijfsresultaat bestaat uit de vaste activa en de niet-belegde liquide 

middelen (Vijn, 2003).  

Voor het voortbestaan van een leverancier is het noodzakelijk dat ze rendabel is. Een enkele keer 

verlies kan een leverancier in veel gevallen opvangen, maar dit moet niet structureel worden. Wanneer 

zowel de rentabiliteit als de solvabiliteit daalt, is de kans groot dat de leverancier op termijn insolvent 

raakt.  

Een duidelijke manier om de winstgevendheid van een leverancier in kaart te brengen, is door een 

DuPont-schema op te stellen. Hierin staat schematisch weergeven hoe de rentabiliteit van het 

(bedrijfs)vermogen is opgebouwd. Wanneer er voldoende inzicht is in de financiële gegevens van de 

leverancier, kan op deze manier bepaald wat de oorzaak is van een verandering in de rentabiliteit. Het 

DuPont-schema staat weergeven in bijlage D. 

3.3.5. Orders 

Een indicator voor een dreigend faillissement is het teruglopen van het aantal orders. Om vast te 

kunnen stellen wat er aan de hand is, dient als eerste naar de markt gekeken te worden. Binnen de 
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economie is een conjunctuurgolf. Om een goed beeld te krijgen dient daarom naar het de orderintake 

van de concurrenten te worden gekeken. Als deze met eenzelfde percentage dalen, dan is het risico 

lager. Dit is wel afhankelijk van de solvabiliteit van de leverancier. Als het verlies dat wordt geleden niet 

kan worden opgevangen, dan is de leverancier financieel niet gezond. Als het aantal orders van de 

leverancier afwijkt van het gemiddelde van de markt, dan kan er een indicatie zijn dat de leverancier 

financieel niet gezond is.  

3.3.6. Betaalgedrag 

Meer actuele informatie over de liquiditeit van een leverancier kan worden verkregen door naar het 

betaalgedrag te kijken. Het betaalgedrag wordt gedefinieerd als het aantal betalingen dat binnen de 

gestelde termijn is betaald (Nyfer, 2004). Wanneer een leverancier voldoende liquiditeit heeft, is het 

over het algemeen mogelijk om de betaling op tijd te voldoen. Leveranciers kunnen er ook bewust voor 

kiezen om betalingen niet binnen de gestelde termijn te doen. Een van de redenen hiervoor is het 

besparen van rente. Bij een stijging van het aantal rekeningen dat te laat wordt betaald, kan de 

leverancier liquiditeitsproblemen hebben. Net zoals bij verschillende andere indicatoren, is het ook bij 

het betaalgedrag van belang om te kijken naar de verschillen tussen getallen uit voorgaande perioden.  

3.3.7. Kredietlimiet  

Het kredietlimiet is de maximale waarde die wordt geadviseerd te verstrekken aan een debiteur. Er zijn 

verschillende bureaus die een kredietadvies opstellen voor de bedrijven. Een van die bedrijven is het 

eerder genoemde Graydon. Maar ook bij Dun & Bradstreet en Coface kunnen dergelijke adviezen 

worden opgevraagd. 

De adviezen die deze bedrijven afgeven zijn voor een groot deel gebaseerd op de 

rentabiliteitsvooruitzichten van een bedrijf (Vijn, 2003). Bij goede vooruitzichten zal het bedrijf een 

hoger kredietadvies krijgen dan bij slechte vooruitzichten. Zowel Graydon als Dun & Bradstreet als 

Coface zijn onafhankelijke ondernemingen. Doordat zij zelf ook onderzoeken uitvoeren naar de 

financiële situatie van de leverancier hebben ze meer informatie tot hun beschikking. 

Graydon heeft de Eurogate Risk Classifiction ontwikkeld. Dit is een normering die aangeeft hoe groot de 

kans is dat een onderneming niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen. In bijlage E is de 

uitleg van deze rating te lezen. Ook geeft Graydon een bedrag aan wat zij denken dat verantwoord is 

om maximaal te kunnen verstrekken aan de leverancier. Ook Dun & Bradstreet geeft een advies in de 

vorm van een bedrag. Coface heeft haar eigen Coface-rating ontwikkeld. Zij hebben een indeling 

gemaakt in vier groepen. Elk bedrijf wordt toegewezen aan een groep op basis van het maximaal 

verantwoord openstaand saldo.  

Hoe hoger het kredietadvies is, hoe beter de liquiditeit en de solvabiliteit van een leverancier is (Vijn, 

2003). Bij een wijziging in het maximaal te verstrekken krediet is er nieuwe informatie over de 

financiële situatie beschikbaar gekomen. Dit kan de publicatie van de jaarrekening zijn, maar ook een 

verandering van het betaalgedrag of een verhoging van het krediet van de moedermaatschappij. Voor 

een inkoper is vooral de reden van de wijziging van het kredietlimiet interessant. Wanneer het 

kredietadvies wezenlijk verandert, moet deze reden dan ook worden achterhaald.  
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3.3.8. Normeringen voor het risico op insolventie 

Graydon, Dun & Bradstreet en Coface hebben zelf een normering ontwikkeld die het risico op 

insolventie aangeeft.  

Graydon maakt gebruik van het Probability of Default-percentage (PD-percentage). Deze rating geeft de 

kans op wanbetaling binnen een jaar weer. Om het percentage dat hieruit komt gebruiksvriendelijker te 

maken, is de PD-rating bedacht. Dit zijn scores in de die aangeven hoe groot de kans is dat de 

onderneming failliet gaat. Samen met de Eurogate Risk Classification bepalen deze normeringen de 

insolventiemeter van Graydon. Een uitleg van deze normering staat in Bijlage E.  

De faillissementenscore van Dun & Bradstreet is te vergelijken met de PD-rating van Graydon. Door te 

kijken naar verschillende aspecten wordt gekeken hoe groot de kans is dat een bedrijf binnen twaalf 

maanden stopt met haar activiteiten. Ook de Coface-score geeft aan hoe groot de kans is dat een 

bedrijf binnen twaalf maanden stopt met haar activiteiten. Coface Nederland maakt geen gebruik van 

deze score, maar buitenlandse vestigingen van Coface wel.  

3.3.9. Koers 

Voor beursgenoteerde leveranciers kan ook de koers worden gebruikt als indicator. De prijs van een 

aandeel hangt af van de vraag en het aanbod dat er is voor een aandeel van het betreffende bedrijf 

(van Beek & van Dam, 1999). De vraag hangt weer af van de gang van zaken en de vooruitzichten van 

de leverancier. Wanneer het hier om een duidelijke daling gaat, dient te worden gekeken hoe dit komt. 

Het kan zijn dat het bedrijf heeft aangekondigd dat ze verwacht verlies te maken komend kwartaal (van 

Beek & van Dam, 1999).  

3.3.10. Demografische aspecten 

Zoals hierboven al naar voren is gekomen, is de normering van de indicatoren niet voor elk bedrijf 

gelijk. Dit is vooral afhankelijk van de branche waarin het bedrijf actief is. Ook andere 

bedrijfskenmerken als de leeftijd van de onderneming en het land waarin de onderneming actief is, zijn 

van invloed op de normering van de indicatoren.  

De branche waarin de leverancier opereert speelt een grote rol bij het beoordelen van de financiële 

situatie. Door te kijken naar de informatie die beschikbaar is over de branche, kan een beeld worden 

gevormd over de situatie van de leverancier. Wanneer de gegevens van de leverancier afwijken van de 

gemiddelden, moet worden gekeken wat de oorzaak hiervan is.  

Het aantal jaren dat een leverancier operationeel is hangt nauw samen met de kans op faillissement. 

Het blijkt dat een derde van de net opgerichte ondernemingen binnen vijf jaar failliet gaan (Altman, 

1983). Hoe ouder de onderneming is, hoe kleiner de kans is dat deze failliet gaat.  

Elk land heeft zijn eigen cultuur en gewoontes. Dit speelt dan ook een belangrijke rol bij het beoordelen 

van de leverancier. Zo is het in Zuid-Europese landen heel normaal dat er te laat wordt betaald, terwijl 

Scandinaviërs hier zeer stipt in zijn (Brus, 2006). Zulke verschillen zijn bijna voor alle indicatoren aan te 

wijzen. Bij het beoordelen van de gegevens moet daarom ook gekeken worden naar de gemiddelde van 

andere leveranciers in die branche in dat land.  
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3.3.11. Werknemers 

Een volgende belangrijke indicator betreft de werknemers. Het aantal werknemers is erg afhankelijk 

van het type en de omvang van de leverancier. Een forse daling van het aantal werknemers, is bijna 

altijd een teken dat het slecht gaat met de leverancier (Altman, 1983). Wanneer werknemers met 

grotere aantallen tegelijk worden ontslagen gaat het vaak om ontslag om bedrijfseconomische 

redenen. Dit zijn redenen als een slechte financiële situatie, structurele werkvermindering en 

beëindiging van een deel van de bedrijfsactiviteiten (UWV, 2009).  

3.3.12. Mediapublicaties  

Naast de publicaties die het bedrijf zelf doet, is ook in de financiële media veel informatie te vinden. 

Door het lezen van het zulke publicaties wordt er een beeld gevormd hoe de Nederlandse en 

buitenlandse economie er voor staat. Hierdoor kan worden ingeschat of er bijvoorbeeld meer bedrijven 

zijn die last hebben teruglopende orders. Ook kan er informatie worden gevonden over overnames of 

fusies van bedrijven. 

3.3.13. Gesprekken met de leverancier 

Een andere goede informatiebron is de leverancier zelf. Bij een gesprek met de leverancier kunnen 

sommige indicaties naar voren komen over de situatie bij het bedrijf. Een leverancier kan laten vallen 

dat het erg rustig is, of dat het juist erg druk is. Ook een signaal dat mensen bang zijn hun baan te 

verliezen, betekent dat het minder goed gaat met de leverancier. Het is de kunst om deze signalen op 

te vangen en op de juiste manier te interpreteren. 

Het is goed om de leverancier rechtstreeks naar haar plannen voor de toekomst te vragen. Bij deze 

vraag speelt de relatie met de leverancier een belangrijke rol. Wanneer deze goed is, zal de leverancier 

eerder geneigd zijn hier een (eerlijk) antwoord op te geven.  

3.3.14.  Effectindicatoren 

Bovenstaande indicatoren hebben allemaal invloed op de kans. Er zijn ook enkele indicatoren die het 

effect van een risico aangeven. Harland, Brenchley en Walker (2003) hebben deze indicatoren 

ingedeeld in zes categorieën: 

 Tijd effect; de producten worden later dan gepland geleverd; 

 Financieel effect; het verkrijgen van de producten gaat meer kosten dan gepland; 

 Kwaliteit effect; de kwaliteit van het product is minder dan van te voren verwacht; 

 Sociaal effect; het omgaan met het risico heeft invloed op de relatie met de leverancier; 

 Psychologisch effect; het inkopen van de goederen geeft schade aan de reputatie van het 

bedrijf. 

Deze indicatoren kunnen gebruikt worden om het effect van een bepaald risico op Thales Nederland te 

bepalen. 

3.4. Te ondernemen acties 
Er zijn meerdere theorieën over hoe een risicoanalyse dient te worden uitgevoerd (e.g., van den Bunt & 

Lindaar, 2003; NS Compentence Centre Project Management, 2005). Veel theorieën gaan echter alleen 

over het herkennen van risico’s. De beheersing van de risico’s wordt vervolgens wel genoemd, maar er 
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wordt niet dieper op ingegaan. De theorieën van een risicoanalyse zijn vaak ontwikkeld om grotere 

projecten te ondersteunen. Thales Nederland heeft een projectgerichte structuur, waardoor deze 

manier van analyseren hier goed binnen past. Een risicoanalyse bestaat uit vijf stappen: 

1. Het vaststellen van het risicoprofiel 

2. Het bepalen van de risico’s 

3. Het selecteren van maatregelen 

4. Het integreren van de maatregelen 

5. Het bewaken, evalueren en rapporteren 

De eerste drie stappen van de risicoanalyse is een proces dat continu herhaald dient te worden.  

3.4.1.  Stap 1: vastleggen van het risicoprofiel 

Het risicoprofiel van een leverancier hangt af  van het effect dat een risico heeft op Thales Nederland. 

Wanneer een leverancier niet in staat is haar strategische producten te leveren, heeft dit een veel 

groter effect op Thales Nederland dan wanneer dit routine producten zijn. Bij het vastleggen van het 

risicoprofiel wordt daarom gekeken naar de plaats in de Kraljic matrix. Strategische en knelpunt 

leveranciers hebben een hoog risicoprofiel. Hefboomleveranciers hebben een gemiddeld risicoprofiel 

en leveranciers van routine producten vallen in een laag risicoprofiel.  

3.4.2. Stap 2: bepalen van de risico’s 

In de tweede stap wordt bepaald hoe groot een risico bij de leverancier is. Zoals in paragraaf 3.2 te 

lezen is, is insolventie het grootste risico. Om de prioriteit van het risico te bepalen wordt gekeken naar 

de kans dat het risico daadwerkelijk optreedt en het effect van het risico op Thales Nederland. 

Met behulp van de indicatoren, genoemd in paragraaf 3.3, kan bepaald worden hoe groot de kans is dat 

een risico optreedt. Als het betaalgedrag een stuk slechter is geworden de afgelopen tijd, dan duidt dit 

erop dat de onderneming financiële problemen heeft. De kans dat producten niet worden geleverd, 

stijgt hierdoor. De kans wordt toegekend aan de hand van een vijf puntsschaal. Bij een waarde van één 

is er een kleine kans dat het risico optreedt, bij een waarde van vijf is er een grote kans dat het risico 

optreedt.  

In paragraaf 3.3.14 zijn indicatoren genoemd die helpen bij het bepalen van het effect van een risico op 

een onderneming. Met behulp hiervan wordt ook het effect verdeeld op een vijf puntsschaal. Hierbij 

staat 1 voor nauwelijks effect op Thales Nederland en 5 voor een zeer groot effect. Tabel 2 kan dienen 

als hulpmiddel bij het indelen.  

Tabel 2 Effecten 

 1 2 3 4 5 

Tijd Product wordt 
te laat 
geleverd, maar 
heeft 
nauwelijks 
effect op de 
planning 

Product wordt 
te laat 
geleverd, maar 
de deadline kan 
nog gehaald 
worden 

Product wordt 
te laat 
geleverd, het 
product is vlak 
na de deadline 
klaar 

Product wordt 
geleverd, maar 
pas ver na de 
deadline 

Product wordt 
helemaal niet 
meer geleverd 
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Financieel Nauwelijks 
kostenverhogin
g 

Minder dan 
10% 
kostenverhogin
g 

10-20% 
kostenverhogin
g 

20-30% 
kostenverhogin
g 

Meer dan 30% 
kostenverhogin
g 

Kwaliteit Kwaliteitsverlie
s is nauwelijks 
merkbaar 

Alleen in zware 
omstandighede
n is 
kwaliteitsverlie
s merkbaar 

Kwaliteits-
verlies is 
zodanig dat 
akkoord van de 
klant nodig is 

Kwaliteits-
verlies is voor 
de klant niet 
acceptabel 

Product wordt 
vrijwel 
onbruikbaar 

Sociaal De relatie met 
de leverancier 
wordt 
nauwelijks 
beïnvloed 

De relatie met 
de leverancier 
is aangetast, 
voortzetting 
van de relatie is 
wel mogelijk 

De relatie met 
de leverancier 
is aangetast, 
voortzetting 
van de relatie 
wordt lastig 

De relatie met 
de leverancier 
is aangetast, 
voortzetting 
van de relatie 
is haast niet 
mogelijk 

Er is geen 
relatie in de 
toekomst 
mogelijk kmet 
de leverancier 

Psychologisc
h 

Het risico heeft 
amper 
gevolgen voor 
de reputatie  

Het risico heeft 
kleine gevolgen 
voor de 
reputatie  

Het risico 
gevolgen voor 
de reputatie, 
maar deze zijn 
nog te overzien 

Het risico 
brengt schade 
toe aan de 
reputatie 

Het risico 
brengt zeer 
ernstige schade 
toe aan de 
reputatie 

 

Het effect dat een leverancier heeft op Thales Nederland hangt af van het type leverancier. Wanneer 

een routine leverancier producten niet kan leveren, heeft dit minder gevolgen dan dezelfde problemen 

bij een strategische leverancier. Het effect van een routine leverancier zal daarom in de meeste 

gevallen ook niet hoger zijn drie.  

Kans 
        5           

  
  Klasse 1 

4           
  

  Klasse 2 

3           
  

  Klasse 3 

2           
    1           
      1 2 3 4 5 Effect 

   Figuur 5 Vaststellen van de prioriteit van het risico 

De prioriteit van het risico wordt bepaald met behulp van Figuur 5Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.. Wanneer het risico binnen klasse 1 valt, moet er direct actie ondernomen worden. De 

financiële situatie van de leverancier is dan al insolvent. Dit betekent nog niet dat de leverancier al 

failliet is. Bij klasse 2 zijn er problemen bij de leverancier, maar vormen deze nog geen direct gevaar 

voor het project. In klasse 3 is er maar een laag risico. Er hoeven nog geen verdere maatregelen te 

worden genomen. Klasse 3 is gelijk aan klasse 1 van een lager risicoprofiel. De klasse geldt binnen het 

risicoprofiel dat in stap 1 bepaald is. 
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3.4.3.  Stap 3: selecteren van maatregelen 

De maatregelen die worden genomen om het effect op Thales Nederland te minimaliseren is 

afhankelijk van het risicoprofiel van de leverancier.  

Hoog risicoprofiel 

Onder risicoleveranciers met een hoog risicoprofiel vallen strategische en knelpuntleveranciers met een 

groot tot gemiddeld risico op insolventie.  

Een leverancier met een hoog risicoprofiel in klasse 1 is dicht bij insolventie. Voor Thales Nederland is 

het belangrijk om de levering van de producten zeker te stellen. Hiernaast moet een actieplan 

opgesteld worden voor het geval de producten niet geleverd kunnen worden. Hierin moeten de 

stappen staan die ondernomen worden bij een faillissement van de leverancier en bij het vinden van 

een alternatieve leverancier, inclusief de tijd die hiervoor nodig is en de kosten die hiermee gepaard 

gaan. Omdat het hier gaat om een strategische leverancier gaat, kan Thales Nederland overwegen te 

investeren in deze leverancier. Op deze manier wordt geprobeerd het risico te voorkomen.  

Een leverancier in klasse 2 moet nauwlettend in de gaten gehouden te worden. Er dient alvast 

nagedacht te worden over alternatieve opties. Deze worden, net zoals in klasse 1, vastgelegd in een 

calamiteitenplan. De leverancier kan ook worden geholpen door bijvoorbeeld de rekeningen binnen de 

gestelde termijn te betalen of door extra orders bij deze leverancier te plaatsen. Omdat het in deze 

groep om leveranciers gaat waar Thales Nederland afhankelijk van is, zal het probleem in eerst instantie 

worden geaccepteerd.  

Gemiddeld risicoprofiel 

Een hefboom of een routine leverancier die insolvent is, heeft een gemiddeld risicoprofiel, klasse 1. 

Voor deze groep geldt dat er geprobeerd moet worden om de leverancier zo veel mogelijk te 

ondersteunen, door bijvoorbeeld het op tijd betalen van rekeningen. De maatregelen lijken op de 

maatregelen die genomen worden bij een leverancier in een hoog risicoprofiel, klasse 2.  De financiële 

informatie dient zo actueel mogelijk te zijn, er dient een calamiteitenplan opgesteld te worden en door 

verplichtingen na te komen wordt geprobeerd het risico zo veel mogelijk te voorkomen. Ook de 

strategische en knelpunt leveranciers die in principe geen risico vormen, vallen in de deze klasse. Voor 

deze leveranciers gelden vooral preventieve maatregelen, door te zorgen dat er altijd actuele 

informatie beschikbaar is.  

De leveranciers in klasse 2 vertonen geen tekenen van insolventie. Het gaat hier vooral om 

hefboomleveranciers of de knelpuntleveranciers die neigen naar routineleveranciers. Voor hen kan 

gemakkelijker een alternatieve leverancier worden gevonden. Hierdoor hoeft Thales Nederland deze 

leveranciers minder te monitoren. Thales Nederland kan proberen insolventie bij deze leveranciers te 

voorkomen door op tijd aan haar verplichtingen te voldoen. Het risico kan ook voorkomen worden door 

de producten bij een andere leverancier te bestellen. 

Laag risicoprofiel 

In klasse 1 vallen alleen leveranciers welke een risico vormen voor Thales Nederland. Leveranciers met 

een laag risicoprofiel kunnen dit effect niet veroorzaken. Daarom wordt deze klasse hier uitgesloten. 
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Onder klasse 2 vallen de routineleveranciers die de eerste tekenen van insolventie vertonen. In dit 

geval moet geprobeerd worden het risico te vermijden door een andere leverancier te zoeken. Als dat 

niet mogelijk is dient Thales Nederland de financiële situatie van deze leverancier regelmatig te 

monitoren.  

Routine en hefboomleveranciers met een goede financiële gezondheid vallen in klasse 3. De gegevens 

van deze leveranciers moeten af en toe geactualiseerd worden. Verder vormen zij geen dreiging en 

hoeven er ook geen verdere acties ondernomen te worden. 

3.4.4. Stap 4: integreren van de maatregelen 

De maatregelen die in stap vier bedacht zijn, moeten nu toegepast worden in de praktijk. Voor de 

maatregel moet gekeken worden naar zes aspecten: de invloed op de tijd, geld, kwaliteit, organisatie, 

informatie en communicatie. Door deze goed op elkaar af te stemmen, kunnen de maatregelen 

geïntegreerd worden in het proces. Deze stap en de volgende stap vallen buiten de focus van dit 

onderzoek. Om deze reden wordt hier niet verder op in gegaan.  

3.4.5. Stap 5: bewaken, evalueren en rapporteren 

In deze laatste stap wordt er op toegezien dat de maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. 

Hier is de ‘eigenaar’ van het risico verantwoordelijk voor. Hij moet de voortgang naar de 

belanghebbenden rapporteren, zodat zij ook weten wat er speelt. Tevens is dit belangrijk voor de 

evaluatie. Het is van belang om te kijken wat goed en fout is gegaan en wat beter kan.  
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4. Toepassing op Thales 
In dit hoofdstuk wordt de volgende deelvraag beantwoord: hoe dient Thales Nederland om te gaan met 

de verschillende risico’s die verschillende groepen leveranciers met zich meebrengen? 

4.1. Leveranciersgroepen 
In hoofdstuk 3 staat beschreven dat de matrix van Kraljic (1983) gebruikt gaat worden voor het indelen 

van de leveranciers in verschillende risicogroepen. De indeling in deze groepen vindt plaats op basis van 

twee criteria: de financiële impact en het toeleveringsrisico.  

Thales Nederland maakt verschillende typen radarsystemen. De financiële impact wordt bij Thales 

Nederland bepaald door te kijken naar de impact dat het product van de leverancier heeft op de totale 

kosten van het project. De grens tussen een hefboom- en een routineleverancier wordt bepaald uit de 

jaaromzet bij de verschillende leveranciers. Op dit moment is deze grens een financiële impact 

€300.000. 

Het toeleveringsrisico is afhankelijk van het aantal leveranciers dat vergelijkbare producten kan leveren. 

Voor Thales Nederland is het verkrijgen van de producten het belangrijkste criterium. Wanneer er een 

alternatieve vergelijkbare leverancier beschikbaar is, is het risico lager. De belangrijkste aspecten hierbij 

zijn de tijd die nodig is om een nieuwe leverancier te vinden en de kosten die hiermee gepaard gaan. 

Als er drie of meer maanden nodig zijn om een alternatieve leverancier te zoeken of dit kost meer dan 

€50.000, dan is het een knelpunt leverancier. 

Thales Nederland heeft 941 goedgekeurde leveranciers. Slechts 5% hiervan is strategisch. 19% van de 

leveranciers zijn knelpunt leveranciers, 8% hefboomleveranciers en het grootste gedeelte, 67% zijn 

routineleveranciers (Thales Nederland, 2009).  

4.2. Financiële risico’s 
In hoofdstuk 3 is een financieel risico gedefinieerd als: die risico’s die verband houden met de mate 

waarin de onderneming in staat wordt geacht gezond en efficiënt te functioneren tijdens de looptijd van 

een opdracht (van Weele, 1997, p. 57).  

Het bepalen van de hierbij genoemde risico’s is lastig en is voor elke leverancier verschillend. Risico’s 

waarbij hier onder andere aan gedacht moet worden zijn:  

 De leverancier heeft problemen met de liquiditeit; 

 De leverancier bevindt zich in een branche waar veel faillissementen zijn;  

 De leverancier levert haar producten later dan normaal.  

Aan de hand van de indicatoren die eerder genoemd zijn in dit verslag kan worden bepaald hoe groot 

het risico is.  

4.3. Indicatoren 
Voor een goede risicoanalyse is het noodzakelijk dat de meest actuele informatie wordt gebruikt. In 

deze paragraaf wordt besproken waar de informatie voor de indicatoren te vinden is en hoe deze het 

beste in beeld kan worden gebracht. 
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4.3.1. Jaarrekening 

De jaarrekening wordt gezien als de belangrijkste bron met betrekking tot de externe verslaggeving van 

de financiële situatie van een leverancier. In een jaarrapport wordt een geïntegreerd beeld gegeven – 

verbaal en cijfermatig – van alle relevante activiteiten, die een onderneming in het afgelopen boekjaar 

heeft verricht ( Vijn, 2006, p. 13). Naast de cijfers van de jaarrekening is het ook nuttig om naar de 

toelichting te kijken. Hierin staan vaak, naast een uitleg, ook de verwachtingen beschreven. 

Alle bedrijven binnen de Europese Unie zijn verplicht elk jaar een jaarrekening op te stellen (Europese 

Commissie, 2008). De inhoud van de jaarrekening is afhankelijk van de grootte van de onderneming. 

Een overzicht hiervan staat in bijlage C. Beursgenoteerde bedrijven binnen de Europese Unie zijn 

hiernaast ook verplicht een halfjaarrekening en kwartaalberichten te publiceren (Wet op financieel 

toezicht, ministerie van Financiën).  

4.3.2. Graydon en Dun & Bradstreet 

Graydon is een Nederlandse organisatie die gespecialiseerd is op het gebied van credit management. Zij 

verstrekken bedrijfsinformatie en verlenen hulp bij incasso’s. Graydon heeft een eigen database voor 

alle Nederlandse organisaties. In België, Engeland, Duitsland en Frankrijk heeft Graydon eigen 

vestigingen. Voor alle overige landen maakt Graydon gebruik van partners in het betreffende land. Door 

deze afhankelijkheid zijn de rapporten van Graydon niet allemaal even compleet en actueel. Voor 

Nederlandse en andere West-Europese bedrijven is Graydon redelijk compleet. Voor alle regio’s 

hierbuiten geldt dit een stuk minder. Een nadeel van de rapporten van Graydon is, is dat wanneer 

informatie niet bekend is, dit hele onderwerp niet wordt genoemd. Hierdoor is er geen duidelijk 

overzicht van wat er mist. Een voorbeeld van een Graydon rapport is te vinden in Bijlage F.  

Graydon stelt haar rapporten op met de meest recent gepubliceerde data. Om altijd op de hoogte te 

zijn van de meest recent gepubliceerde gegevens biedt Graydon de service om leveranciers in bewaking 

te nemen. Wanneer er een wijziging in de gegevens plaatsvindt wordt Thales Nederland door middel 

van een e-mail hiervan op de hoogte gesteld. Dit is alleen mogelijk voor bedrijven in Nederland, België, 

Duitsland, Engeland en Frankrijk. 

Dun & Bradstreet is een van oorsprong Amerikaanse onderneming. Hierdoor kunnen zij uitgebreidere 

informatie krijgen over de Amerikaanse bedrijven. Voor private bedrijven is dit echter niet mogelijk. Net 

zoals Graydon biedt ook Dun & Bradstreet bedrijfsinformatie aan in de vorm van een rapportage. Deze 

is in grote lijn vergelijkbaar met de Graydon-rapportages. Ook Dun & Bradstreet biedt een 

bewakingsoptie aan.  

4.3.3. De leverancier 

Alle indicatoren kunnen verkregen worden door dit rechtstreeks te vragen aan de leverancier zelf. Niet 

elke leverancier zal deze informatie echter zomaar geven. Dit is afhankelijk  van de leverancier en de 

band die met de leverancier is opgebouwd. Een nadeel is dat alleen achteraf kan worden bepaald of de 

tussentijds verstrekte informatie correct was, bijvoorbeeld aan de hand van een jaarrekening voorzien 

van een accountantsverklaring. Het voordeel is dat de leverancier ook een verklaring kan geven.  
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4.3.4. Indicatoren 

Hieronder zal kort voor elke indicator besproken worden waar deze te vinden is.  

Liquiditeit 

De liquiditeit kan afgeleid worden uit het totaal van de vlottende activa. Alle ondernemingen in 

Nederland zijn verplicht om dit getal te publiceren. De liquiditeit is te vinden in de jaarrekening en in 

het rapport van Graydon.  

De current ratio en de quick ratio staan in de rapporten van Graydon. Naast de ratio zelf, staat hier ook 

de afwijking van de ratio ten opzichte van de branche. Met behulp van de balans van het bedrijf kunnen 

deze ratio’s ook zelf berekend worden.  

Een nadeel van het gebruiken van de liquiditeit als indicator, is dat een onderneming deze slechts één 

keer per jaar publiceert. Alleen beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht deze gegevens vier keer per 

jaar te publiceren.  

Werkkapitaal 

Het werkkapitaal wordt berekend door het kort vreemd vermogen af te trekken van de vlottende 

activa. Deze twee zijn beide te vinden in de balans van de onderneming. Net zoals de liquiditeit, wordt 

ook het werkkapitaal slechts een keer per jaar in de balans. Voor beursgenoteerde leveranciers geldt 

weer dat dit vier keer per jaar is.  

Solvabiliteit 

De solvabiliteit wordt berekend aan de hand van de verhouding tussen het eigen en het totale 

vermogen. Het eigen en totale vermogen moeten verplicht vermeld worden op de jaarrekening. Ook 

hiervoor geldt dus dat deze informatie slechts een keer per jaar bekend wordt gemaakt voor niet-

beursgenoteerde bedrijven en vier keer per jaar voor niet beursgenoteerde bedrijven. De ratio die 

gebruikt wordt om de solvabiliteit uit te rekenen staat vermeld in de Graydon-rapportage.  

Rentabiliteit 

Aan de hand van het bedrijfsresultaat en het bedrijfsvermogen wordt de rentabiliteit berekend. Het 

bedrijfsresultaat wordt alleen gepubliceerd in de resultatenrekening van de onderneming. Alleen 

middelgrote en grote ondernemingen zijn verplicht om deze te publiceren. Het bedrijfsvermogen is 

terug te vinden in de balans.  

Voor het berekenen van de brutowinstmarge en de omloopsnelheid van het bedrijfsvermogen is de 

winst, de omzet en het bedrijfsvermogen nodig. De eerste twee staan in de resultatenrekening. Het 

bedrijfsvermogen in de balans. De ratio’s kunnen hiermee worden berekend. Als het bedrijf een 

resultatenrekening heeft gepubliceerd, staan deze ratio’s vermeld in de rapporten van Graydon.  

De rentabiliteitsgegevens worden voor beursgenoteerde bedrijven vier keer per jaar gepubliceerd. Door 

niet-beursgenoteerde middelgrote en grote ondernemingen worden deze gegevens een keer per jaar 

gepubliceerd. Kleine ondernemingen zijn niet verplicht deze gegevens te publiceren. In dat geval 

kunnen deze gegevens alleen via de leverancier worden verkregen.  
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Orders 

Het aantal orders dat een bedrijf binnenkrijgt, is geen getal dat standaard gepubliceerd wordt. In 

sommige gevallen wordt er bij de publicatie van de kwartaalcijfers iets gezegd over het aantal orders 

dat het afgelopen kwartaal is binnengekomen. Deze informatie is dan vervolgens ook vaak te vinden in 

het nieuws. Een optie is natuurlijk om dit aan de leverancier zelf te vragen.   

Betaalgedrag 

Het betaalgedrag van een bedrijf kan bepaald worden aan de hand van de eigen ervaringen. In het 

geval van inkoop is er geen direct zicht op het betaalgedrag van de leverancier. In dat geval kan naar 

het rapport van Graydon gekeken worden. Hierin staat een waardering van het betaalgedrag. Dit cijfer 

wordt vergeleken met de gemiddelde waardering van de branche. In de rapporten staat ook een 

analyse naar betalingstermijn en naar factuurbedrag. Het is zinvol om het betaalgedrag een keer per 

maand te bekijken.  

Krediet 

Graydon geeft in haar rapporten een geadviseerd maximaal kredietlimiet. Hiernaast wordt, als er 

genoeg informatie beschikbaar is, de PD-rating, het PD-percentage en de Eurogate Risk Classification 

gegeven. Deze indicatoren geven informatie over de kans op wanbetaling. Het kredietlimiet wordt door 

Graydon aangepast zodra er nieuwe informatie beschikbaar is. Dit kan zijn allerlei informatie zijn, van 

het publiceren van een jaarrapport tot een kleine wijziging in het betaalgedrag. De frequentie waarin 

het kredietadvies veranderd, is erg verschillend. Ook bij Dun & Bradstreet kan informatie over het 

krediet worden opgevraagd. 

Normering 

De normeringen die de kans op insolventie aangeven, zijn alleen te vinden in de rapporten van 

Graydon, Dun & Bradstreet en Coface zelf. Het zijn normeringen die door deze bedrijven zelf worden 

bepaald. De normeringen worden aangepast als er nieuwe informatie beschikbaar is. Hierdoor kan de 

frequentie van de verandering sterk verschillen.  

Koers 

De koers is een indicator die constant veranderd. De geschiedenis van de hoogte van de koers is op veel 

plekken te vinden, waaronder verschillende websites.  

Demografische aspecten 

Demografische gegevens zijn te vinden bij de Kamer van Koophandel. Ook in de rapporten van Graydon 

staan deze gegevens vermeld. De demografische aspecten van een onderneming veranderen in principe 

nooit.  

Werknemers 

Een bron om informatie over het aantal werknemers te weten te komen is de leverancier zelf of het 

jaarverslag.  

Nieuwsberichten 

Wanneer er iets met een onderneming aan de hand is, zal dit kenbaar gemaakt worden in het nieuws. 

Het is afhankelijk van de naamsbekendheid van de onderneming hoeveel publiciteit hieraan wordt 

gegeven. Het is ook mogelijk om een bericht te krijgen als een leverancier in het nieuws komt. Er zijn 
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verschillende organisatie die deze service aanbieden. Enkele voorbeelden zijn VendorLink, Atradius en 

Google.  

Markt 

Om iets zinvols te zeggen over de indicatoren, is het nodig deze te vergelijken met andere bedrijven in 

de branche. Informatie over de branche kan worden gevonden bij brancheorganisaties. Alle 

brancheorganisaties zijn te vinden op de website van de Kamer van Koophandel. Ook het Centraal 

Bureau van de Statistiek (CBS) en banken publiceren gegevens met betrekking tot branchegegevens. In 

de rapporten van Graydon worden veel indicatoren al vergeleken met de branche waarin de leverancier 

actief is.  

Om de leverancier goed te kunnen vergelijken met de branche, is het nodig om meer onderzoek te 

doen. Er moet gekeken worden welke informatie wat typische eigenschappen zijn van de indicatoren en 

hoe deze branche zich ontwikkeld.  

4.4. Monitoren 
Het monitoren van de leverancier is op te delen in twee delen. In het eerste gedeelte wordt het 

risicoprofiel en de signalen in beeld gebracht. In het tweede gedeelte gaat het om het monitoren van 

de risico’s bij de leverancier.  

4.4.1. Monitoren van het risicoprofiel 

Het risicoprofiel en de signalen moeten van alle leveranciers in beeld worden gebracht. Dit wordt 

gedaan in Proquro. In deze database staan alle leverancier al opgeslagen (zie ook paragraaf. 2.4.2). Er 

moet alleen een waardering worden toegevoegd over de plek in de Kraljic matrix. Deze waardering zal 

het risicoprofiel bepalen. 

De plaats van de leverancier in de Kraljic wordt opgeslagen in Proquro. De inkoper geeft aan wat de 

locatie van de leverancier in de matrix moet zijn. Deze positie verandert niet snel. Een keer per jaar 

moet door de inkoper worden gekeken of de positie nog steeds klopt.  

4.4.2. Monitoren van de risico’s 

De leveranciers die een hoog risicoprofiel hebben, moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden. 

Hiervoor wordt het ICSRM-systeem gebruikt. Als eerste moet hierbij een onderscheid worden gemaakt 

tussen de klasse waarin de leverancier zich bevindt.  

Voor elke leverancier die in het ICSRM-systeem staat wordt de benodigde informatie verzameld. Alle 

ratio’s en overige getallen worden in een subscherm opgeslagen. Om een goede vergelijking te kunnen 

maken is het nodig om ook de historische data te zien. Tevens moet de informatie over de markt 

getoond worden. In het hoofdscherm zal enkel de Coface-score of de PD-rating te zien zijn. 

4.5. Te ondernemen acties 
In hoofdstuk 3 zijn vijf stappen beschreven die leiden tot een analyse van de risico’s. In deze paragraaf 

worden deze stappen toegepast op Thales Nederland. De risicoanalyse wordt uitgevoerd door de 

tactisch inkoper die ook verantwoordelijk is voor de betreffende leverancier.  



 

 

26 

 

4.5.1. Stap 1: vastleggen van het risicoprofiel 

Het vastleggen van het risicoprofiel wordt gedaan aan de hand van Kraljic matrix. In paragraaf 4.1 wordt 

de Kraljic matrix al toegepast op Thales Nederland. De indeling is bij Thales Nederland al bekend. Dit 

hoeft enkel een per jaar gecontroleerd te worden.  

4.5.2. Stap 2: bepalen van de risico’s 

Het grootste risico is een faillissement van de leverancier. Door te kijken naar de veranderingen bij de 

indicatoren kan een inschatting worden gegeven, hoe de groot de kans is dat een risico daadwerkelijk 

plaats gaat vinden. Er moet verder onderzoek gedaan worden waar deze grens precies ligt. Als de 

indicatoren overzichtelijk in beeld worden gebracht, dan zijn de veranderingen snel te zien. Er kan dan 

in een opslag gezien worden of de kans dat een risico plaats vindt is veranderd. De belangrijkste 

indicator hierbij zal het betaalgedrag zijn, omdat deze het meest actueel is. Vervolgens zijn de cijfers uit 

de jaarrekeningen van het grootste belang. Deze indicatoren zeggen op zich zelf meer, maar zijn in veel 

gevallen niet actueel. Alle overige indicatoren volgen hierna. Als de leverancier geen informatie 

publiceert, moet deze informatie ingewonnen worden door dit direct aan de leverancier te vragen.  

Bij het beoordelen van het effect wordt gekeken naar het gevolg dat een bepaald risico heeft voor 

Thales Nederland. Er dient verder onderzoek gedaan te worden of hier vaste waarden voor de 

indicatoren voor vastgesteld kunnen worden. De effecten waarop beoordeeld wordt staan genoemd in 

paragraaf 3.3.14. De inkopers zullen het effect zelf in moeten schatten. Voor Thales Nederland zijn tijd 

en kwaliteit de belangrijkste effecten. Dit zijn de factoren waar de klanten van Thales Nederland direct 

mee te maken hebben.  

4.5.3. Stap 3: selecteren van maatregelen 

In hoofdstuk 3 is al naar voren gekomen dat de frequentie van monitoren en de overige maatregelen 

verschillen per risicogroep. In deze paragraaf zullen de maatregelen voor Thales Nederland worden 

besproken.  

Hoog risicoprofiel 

In deze groep zitten de leveranciers die belangrijk zijn voor Thales Nederland, maar die financieel niet 

gezond zijn. Als een van deze leveranciers niet in staat is de producten te leveren, heeft dit grote 

gevolgen voor Thales Nederland. Als gevolg van de producten die Thales Nederland levert, is deze groep 

relatief groot.  

Door het grote belang van Thales Nederland in deze leveranciers is het belangrijk om steeds de meest 

actuele informatie te hebben. Omdat het hier om een extern bedrijf gaat, is dit veelal niet mogelijk. Als 

deze informatie al bij het bedrijf zelf beschikbaar is, wordt deze vaak niet gepubliceerd. Wanneer 

gekeken wordt naar de verschillende indicatoren die in hoofdstuk 3 genoemd zijn, blijkt dat het niet 

effectief is om vaker dan een keer per maand informatie op te vragen. Voor indicatoren die gerelateerd 

zijn aan de jaarrekening, is het zelfs maar een keer in de drie maanden zinvol om informatie op te 

vragen. Van de leveranciers die niet beursgenoteerd zijn, en dus maar een keer per jaar informatie 

verstrekken, kan de informatie verkregen worden door het stellen van vragen aan de leverancier zelf.  

Zoals enkele keren eerder kort vermeld in dit verslag, loopt er op dit moment bij Thales Nederland een 

pilot met het continu monitoren van leveranciers. In deze pilot zijn twintig bedrijven geselecteerd die 
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op dit moment onder een hoog risicoprofiel vallen. Het continu monitoren is een service van Graydon. 

Zij verzenden een e-mailbericht als er wijzingen plaatsvinden in het kredietadvies, het betaalgedrag, in 

het adres van de Kamer van Koophandel, de vennootschapsnaam, de jaarrekening, de 

aansprakelijkheidsverklaring, het feitelijke adres of als er een calamiteit wordt gemeld. Tot nu valt de 

informatie die op deze manier gekregen wordt tegen. In de periode juli en augustus zijn in totaal negen 

meldingen geweest, afkomstig van drie bedrijven. Het ging hier twee keer om het publiceren van de 

jaarrekeningen. Naar aanleiding daarvan en een updaten van de betalingervaringen is het kredietadvies 

enkele malen gewijzigd. Deze tegenvallende aantallen kunnen komen doordat de pilot in de 

zomerperiode is gedaan.  

Het is lastig om een grens aan te geven wanneer een leverancier zeer kritiek is en op welk moment 

welke acties moeten worden ondernomen. De indicatoren zijn afhankelijk van de branche waarin het 

bedrijf actief is. Om hier meer inzicht in te krijgen, kan een vervolgonderzoek gedaan worden waarin dit 

duidelijk wordt. Om deze reden zullen in dit verslag enkele globale stappen weergeven worden.  

Voor leveranciers in klasse 1 is het noodzakelijk om een duidelijk beeld te hebben over de toekomst. De 

exacte invulling is afhankelijk van de leverancier. Voor de producten van Thales Nederland van 

strategische leveranciers geldt over het algemeen een lange levertijd. Om het eindproduct niet te veel 

vertraging op te laten lopen is het van belang om een plan klaar te hebben liggen, mocht het bedrijf 

failliet gaan. In dit plan dient beschreven te worden wat er moet gebeuren, mocht de leverancier failliet 

gaan. Dit kan zijn door alternatieve leveranciers te zoeken, maar voor sommige leveranciers zou Thales 

Nederland ook kunnen overwegen deze over te kopen.  

Als een leverancier zich in klasse 2 bevindt moet het calamiteitenplan opgesteld worden. Het is in deze 

fase ook belangrijk om de ontwikkeling van de indicatoren in de gaten te houden. Al hoeft dit minder 

intensief te gebeuren dan bij een leverancier in klasse 1. Toch kunnen ook deze leverancier aangemeld 

worden voor de bewakingsdienst van Graydon, zodat Thales Nederland op de hoogte wordt gebracht 

zodra er veranderingen zijn. Mocht deze service van Graydon niet werken, dan moet een keer in de drie 

maanden gekeken worden of er veranderingen zijn.  Zoals in paragraaf 4.3 vermeldt, is het voor de 

meeste indicatoren niet zinvol om vaker dan een keer per drie maanden naar financiële gegevens te 

kijken. Voor de betaalgegevens zou dit wel zinvol zijn, maar omdat de leveranciers geen direct risico 

vormen is dit niet nodig.  

Gemiddeld risicoprofiel 

De leveranciers met een gemiddeld risicoprofiel zijn van minder belang voor Thales Nederland of ze zijn 

financieel gezond. Het is daarom niet van belang om erg dicht op deze leveranciers te zitten. Toch 

kunnen ze een risico vormen voor Thales Nederland en moeten daarom wel in de gaten worden 

gehouden. Voor gezonde strategische leveranciers is een keer in de drie maanden monitoren 

voldoende. Met deze frequentie is er een redelijk actueel overzicht van de financiële gezondheid van de 

leverancier, en hoeven de gegevens niet te vaak opgezocht te worden.  De overige leveranciers in deze 

risicogroep zijn van minder belang voor Thales Nederland. Desalniettemin zullen ook zij hun producten 

moeten leveren aan Thales Nederland. Voor deze leveranciers die een verhoogd financieel risico 

hebben, dient gekeken te worden of de producten niet door een andere leverancier geleverd kunnen 

worden. Het monitoren van deze leveranciers zal ook een keer per drie maanden gebeuren.  
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Laag risicoprofiel 

Aan de leveranciers met een laag risicoprofiel hoeft weinig aandacht besteed te worden. Jaarlijks kan 

de financiële gezondheid worden bekeken. Als daarin indicaties te vinden zijn dat de financiële 

gezondheid is veranderd zal deze leverancier een gemiddeld risico krijgen en kan men die stappen 

volgen. Zo niet, dan hoeft er verder niet naar de financiële gezondheid van deze leverancier gekeken te 

worden. 

De bovenstaande stappen staan schematisch weergegeven in Figuur 6.  

 

Figuur 6 Stappen voor het in kaart brengen van de financiële gezondheid van een leverancier 

4.5.4. Stap 4: integreren van de maatregelen 

In deze stap worden de in stap 3 ontworpen maatregelen uitgevoerd in de praktijk. Zoals in hoofdstuk 3 

ook al genoemd, valt deze stap buiten de focus van dit onderzoek. Om dit goed uit te kunnen voeren zal 

er een vervolgonderzoek plaats dienen te vinden, waarin de effecten voor zowel Thales Nederland als 

de leveranciers in beeld worden gebracht.  

4.5.5. Stap 5: het bewaken, evalueren en rapporteren 

In deze stap speelt het monitoringsproces een belangrijke rol. Het monitoren heeft als belangrijkste 

doel om de andere inkopers te informeren over de status van de leverancier. Zij kunnen dan zien welke 

leverancier een risico vormt en in welke branche deze leveranciers vallen. Ook zou in het 

afdelingsoverleg besproken kunnen worden welke veranderingen er hebben plaatsgevonden en hoe 

eventuele problemen zijn aangepakt.   
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5. Implementatieplan 
Om de financiële situatie van een leverancier goed in te schatten, dienen de stappen die in de vorige 

hoofdstukken staan beschreven, geïmplementeerd te worden bij Thales Nederland. De focus van dit 

onderzoek ligt niet op dit onderwerp, daarom zal dit hier slechts kort worden beschreven.   

Het implementeren van iets nieuws wordt niet altijd enthousiast ontvangen door werknemers. Daft 

(2006) heeft een model ontwikkeld om veranderingen in een organisatie door te voeren (zie Figuur 7). 

In de eerste fase worden zowel de interne als de externe krachten bekeken. Het gaat hierbij om de 

redenen waarom een verandering in het bedrijfsproces moet worden doorgevoerd.  

 

Figuur 7 - Model voor veranderingen (Daft, 2006, p. 394) 

In dit onderzoek was de externe kracht de economische crisis. Verschillende bedrijven zijn failliet 

gegaan of hebben financiële problemen. Thales Nederland wil graag inzicht hebben in de situatie van 

hun leveranciers, zodat zij kunnen inschatten waar zij aan toe zijn en een plan kunnen opstellen om op 

deze situatie te reageren. Dit is de interne kracht. 

In de tweede fase van het model wordt de verandering aan de inkopers voorgesteld. Indien nodig 

worden de medewerkers overtuigd dat een verandering noodzakelijk is. Uit onderzoek is gebleken dat 

veel veranderingen pas echt effectief doorgevoerd kunnen worden als er een crisis is (Daft, 2006). In de 

meeste gevallen zal dit niet het geval zijn, hierom moet de manager zijn inkopers ervan overtuigen dat 

de verandering belangrijk is.  

Bij Thales Nederland houdt op dit moment elke inkoper zijn leverancier op zijn eigen manier in de 

gaten. Ze doen dit zo, omdat zij vinden dat dit de beste manier is. Er moet benadrukt worden dat het 

ook voor collega’s belangrijk is om inzicht te krijgen in de situatie van andere leveranciers. Het 

beoordelen van de financiële situatie van de leveranciers gebeurt nu vaak op gevoel en op vele 

verschillende manieren. Om leveranciers te kunnen vergelijken en om de informatie op de juiste manier 

te beoordelen, is het goed om de leveranciers op een objectieve manier te beoordelen.  

De derde fase, de inwijding, is het ontwikkelen van ideeën hoe het probleem aangepakt kan worden. 

Dit zijn de oplossingen die in dit onderzoek naar voren zijn gedragen. Ook wordt hier geëxperimenteerd 

met de bedachte ideeën. Piet Dekker is op dit moment bezig met een pilot waarin gekeken wordt hoe 

de financiële situatie van leveranciers het beste in beeld kan worden gebracht. Aan dit systeem moeten 

de bevindingen in dit verslag toegevoegd worden. Het systeem dient vervolgens door enkele andere 

inkopers ook getest te worden. Op deze manier wordt het systeem getest voor het op de afdelingen 

geïntroduceerd wordt.  

4. Implementeren 
van de verandering

3. Inwijden van 
verandering

2. Onderzoeken de 
behoefte van de 

verandering

1a. Externe 
krachten/invloeden

1b. Interne krachten
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De laatste fase is de daadwerkelijke implementatie van de ideeën. Hier moeten de inkopers van Thales 

Nederland de ideeën daadwerkelijk tot uitvoering brengen. De inkopers willen uiteraard niet dat de 

verandering hun veel extra werk gaat kosten. Daft (2006) heeft vijf punten aangegeven die de 

weerstand van inkopers kan verminderen. Twee punten, onderhandeling en dwang, zijn bij het 

invoeren van dit systeem niet relevant. De overige drie zullen hieronder worden besproken.  

Communicatie en training 

De inkopers krijgen een nieuw systeem voor zich dat zij niet kennen. Om de inkopers het systeem te 

laten accepteren is het aan te raden om een training te geven over het systeem. Bij Thales zouden Piet 

Dekker en Hanneke Gerritsen deze training kunnen geven. Zij zijn nauw betrokken geweest bij het 

systeem en hebben het getest. Ook kennen zij Thales Nederland goed. In de tweede fase is al aangeven 

dat communiceren van de reden van verandering erg belangrijk is om inkopers mee te krijgen. Dit geldt 

nog steeds op het moment dat het systeem uiteindelijk ingevoerd wordt.  

Betrokkenheid van de inkopers 

De inkopers zijn de personen die het systeem gaan gebruiken. Iedere inkoper heeft zijn eigen 

voorkeuren voor het gebruik van het systeem. Het is belangrijk om naar de meningen en suggesties van 

verbeteringen naar de inkopers te luisteren. Wanneer zij het systeem niet prettig vinden werken, zullen 

ze het niet gebruiken. Als de inkopers het gevoel hebben dat er naar hun geluisterd wordt zullen zij hier 

eerder toe bereid zijn.  

Support van het management 

Inkopers zijn eerder bereid een verandering te accepteren als deze wordt ondersteund door het 

management. Als het inkoopmanagement bij Thales Nederland achter het invoeren van het systeem 

staat, zal dit tot minder weerstand leiden.  

Bij Thales Nederland is bij het implementeren niet het volledige model van Daft gevolgd. Op dit 

moment worden stappen in fase drie uitgevoerd, terwijl voornamelijk de tweede stap nog niet gedaan 

is. Het is daarom belangrijk volgens de theorie van Daft dat er wordt verteld waarom het belangrijk is 

dat er een systeem komt en dat deze fase alsnog uitgevoerd wordt. Piet Dekker heeft hier een 

belangrijke taak in, omdat hij dit project aan het opzetten is. Het is van belang dat men inziet dat het 

belangrijk is om de financiële situatie van leveranciers in beeld te brengen. Als Thales Nederland dit 

systeem heeft ontworpen en volledig werkende heeft, dan kan het systeem gepresenteerd worden aan 

de overige inkopers. Zodat deze vanaf dat moment er ook gebruik van kunnen maken.  
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6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1. Conclusies 
In dit onderzoek is een antwoord verkregen op de vraag: op welke wijze kan Thales Nederland inzicht 

krijgen in de financiële gezondheid van leveranciers, zodat inkopers met deze gegevens adequaat 

kunnen anticiperen op dreigende risico’s? Dit is gedaan door het beantwoorden van vier verschillende 

deelvragen. Deze zullen hieronder kort worden besproken.  

6.1.1. Leveranciersgroepen 

De leveranciers van Thales Nederland zijn volgens de Kraljic Matrix in te delen in vier groepen:  

strategisch, knelpunt, hefboom en routine. De indeling vindt plaats op basis van twee criteria: de 

financiële impact en het toeleveringsrisico. De financiële impact is bepaald door te kijken naar de 

impact die een leverancier heeft op de totale kosten van het project. Het toeleveringsrisico is 

afhankelijk van het aantal leveranciers dat vergelijkbare producten kan leveren.  

6.1.2. Risico’s 

Het grootste financiële risico dat Thales Nederland loopt, is insolventie van een leverancier. Wanneer 

dit het geval is zal de leverancier de producten niet kunnen leveren en zijn de effecten voor Thales 

Nederland het grootst. Er zijn kleinere financiële risico’s, die als ze niet aan worden gepakt binnen de 

leverancier zullen leidden tot insolventie.  

6.1.3. Informatie en monitoren 

Voor het monitoren van de financiële gegevens van de leveranciers zijn dertien indicatoren benoemd. 

Negatieve veranderingen in deze indicatoren verhoogt de kans op insolventie bij een leverancier. De 

drie belangrijkste indicatoren zijn de rentabiliteit, de liquiditeit en de solvabiliteit. Deze indicatoren 

zeggen iets over het eigen vermogen van de onderneming en de buffer die de onderneming heeft om 

verliezen op te vangen. Hoe hoger deze indicatoren, hoe beter de financiële gezondheid van de 

onderneming is.  

Het achterhalen van de financiële gegevens van de leveranciers is niet eenvoudig. Europese bedrijven 

zijn verplicht een keer per jaar hun financiële gegevens te publiceren. Vaak zijn bij het publiceren de 

gegevens al enkele maanden oud, waardoor nog steeds geen actueel beeld is gekregen van de 

financiële gezondheid van een leverancier.  

Er zijn verschillende bedrijven, zoals Graydon, Dun & Bradstreet en Coface die zich verdiepen in het 

verstrekken van dergelijke bedrijfsinformatie. Door zelf onderzoek uit te voeren en enquêtes te houden 

hebben zij gegevens over het betaalgedrag en geven ze een kredietadvies. Vooral het betaalbedrag kan 

aangeven hoe de actuele financiële gezondheid van een leverancier is.  

6.1.4. Ondernemen acties 

Het kost teveel tijd om al deze gegevens voor alle leveranciers van Thales Nederland op te vragen. 

Daarom dienen de leveranciers ingedeeld te worden in verschillende risicogroepen. Dit wordt gedaan 

op basis van de plaats die een leverancier inneemt in de Kraljic matrix. Er zijn drie risicogroepen: hoog, 

gemiddeld en laag. In de hoogste risicogroep bevinden zich voornamelijk strategische leveranciers of 
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knelpuntleveranciers met een slechte financiële gezondheid. In de laagste risicogroep bevinden zich 

voornamelijk routine leveranciers en hefboomleverancier met een goede financiële gezondheid.  

Vervolgens wordt binnen het risicoprofiel een nieuwe scheiding gemaakt in klassen. Een leverancier kan 

in klasse 1, 2 of 3 terechtkomen. Een leverancier in klasse 3 is financieel gezond. Voor deze leveranciers 

zullen de maatregelen van een lager risicoprofiel getroffen worden. Deze indeling wordt gemaakt aan 

de hand van gegevens over de financiële situatie van een leverancier. De indeling wordt gemaakt aan 

de hand van de dertien indicatoren. Afhankelijk van de kans en het effect van een indicator wordt 

uiteindelijk de klasse bepaald. De belangrijkste stappen en maatregelen staan genoemd in Figuur 6, aan 

het einde van hoofdstuk 4. 

6.2. Aanbevelingen 
Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende enkele aanbeveling gedaan worden. Deze zullen 

hieronder kort worden besproken.   

6.2.1. Grenswaarden 

In dit onderzoek is regelmatig gesproken over de grens waar de indicatoren te laag zijn. Deze grens is 

onder andere afhankelijk van de demografische kenmerken van een leverancier. Om de financiële 

gezondheid van een leverancier goed te kunnen beoordelen is het nodig om de exacte grenswaarden te 

hebben. Hier dient verder onderzoek naar te worden gedaan.  

6.2.2. Bedrijfsinformatie 

Op dit moment maakt Thales Nederland bij het inwinnen van bedrijfsinformatie gebruik van de 

rapporten van Graydon. Voor bedrijven in West-Europese landen leveren zij goede informatie. Thales 

Nederland doet echter ook veel zaken met andere landen. Voor hen zijn de rapporten van Graydon 

minder compleet. Dun & Bradstreet is een meer internationaal bedrijf, dat meer vestigingen in die 

landen heeft. Er zal nog verder uitgezocht moeten worden of de kwaliteit van deze rapporten beter is 

dan die van Graydon voor die landen.  

Er zijn bedrijven waar geen bedrijfsinformatie over wordt verstrekt. Het is mogelijk om de gegevens te 

krijgen door ze aan deze leveranciers zelf te vragen. Een andere optie is te kijken naar meer algemene 

cijfers over de markt. Er dient echter onderzocht te worden wat de mogelijkheden hierin zijn.  

6.2.3. Bewakingsoptie van Gradyon 

Graydon biedt ook een bewakingsoptie aan. Op dit moment loopt hier een pilot van bij Thales 

Nederland. Geadviseerd wordt om de resultaten van de pilot af te wachten. Het is hoe dan ook aan te 

raden om een meldingsfunctie te hebben voor het veranderen van financiële gegevens. 
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8. Bijlagen 

A. Begrippenlijst financiële termen 
Tabel 3 Begrippenlijst financiële termen (Financieel Dagblad, 2009) 

Begrip Definitie 

Bedrijfsresultaat Som van de bedrijfsopbrengsten – som van de bedrijfslasten 

Bedrijfsvermogen Het totaal van eigen en vreemd vermogen 

Brutomarge Het bedrijfsresultaat van een bedrijf uitgedrukt in procenten van de 
omzet. 

Current ratio Graadmeter om de liquiditeitspositie van een bedrijf te kunnen 
beoordelen. De vlottende activa worden door de kortlopende schulden 
gedeeld. Op die manier is te zien of en zo ja in welke mate de kortlopende 
schulden kunnen worden betaald uit de liquide middelen, de voorraden 
en de debiteuren. 

Eigen vermogen Het geld dat geïnvesteerd is in de onderneming. Het gaat hierbij om het 
geld dat de eigenaar in de onderneming steekt, maar ook om het geld dat 
wordt verkregen door het verkopen van aandelen.  

Geconsolideerde 
jaarrekening 

Gezamenlijke jaarrekening van tot dezelfde groep behorende bedrijven. 
De posten op de balans en de winst- en verliesrekening van de tot die 
groep behorende bedrijven worden, als zij voor meer dan 50% eigendom 
zijn van de moedermaatschappij (holding), bij elkaar opgeteld en tot een 
geheel gemaakt  

Kortlopende schulden De verplichtingen die binnen een jaar afbetaald dienen te worden. 

Liquide middelen Geldelijke middelen die direct beschikbaar zijn 

Liquiditeit Geld in contanten, in een oude sok of direct opvraagbaar bij een bank of 
giro, de liquide middelen waarover een onderneming beschikt om aan 
haar betalingsverplichtingen te voldoen 

Omloopsnelheid 
bedrijfsvermogen 

De netto-omzet plus de overige bedrijfsopbrengsten van het lopend 
boekjaar gedeeld door het gemiddeld totaal vermogen op basis van de 
stand ultimo vorig boekjaar en ultimo lopend boekjaar. 

Omloopsnelheid van de 
voorraden 

De gemiddelde tijd dat een voorraad is aangehouden voordat deze wordt 
verkocht. 

Omzet Aantal verkochte goederen maal de prijs per verkocht product 

Quick ratio Engelse term voor verhoudingsgetal dat de liquiditeitspositie van een 
bedrijf weergeeft. De vlottende activa minus de voorraden worden 
gedeeld door de kortlopende schulden. 

Rentabiliteit De mate van winstgevendheid van het in de onderneming aanwezige 
vermogen 

Solvabiliteit De mate waarin een bedrijf, financiële instelling of persoon in staat is aan 
al zijn financiële verplichtingen te voldoen. 

Vaste activa De bezittingen van een bedrijf waarvoor de het benodigde vermogen 
voor meer dan een jaar is vastgelegd, zoals een gebouw of de machines.  

Vlottende activa De bezittingen van een bedrijf die binnen een periode van een jaar 
omgezet kunnen worden in geld. 

Vreemd vermogen Het geld dat gebruikt wordt om de onderneming te financieren, zoals de 
voorraden en het gebouw. Vreemd vermogen is iets anders dan schuld.  

Werkkapitaal Het deel van het eigen vermogen plus langlopende leningen van een 
bedrijf dat niet wordt gebruikt voor de financieringen van de vaste activa 
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Winst De omzet van een bedrijf – alle kosten (zoals rente, belastingen, 
afschrijvingen, reorganisatievoorzieningen, etc.) 
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B. Vergelijking ratio’s 

8.1.1. Liquiditeit 
Vergelijking 1 Current ratio (Berry & Jarvis, 2006) 

  
Vergelijking 2 Quick ratio (Berry & Jarvis, 2006) 

  
Vergelijking 3 Omloopsnelheid van de voorraden (Vijn, 2003) 

 
8.1.2. Werkkapitaal 

Vergelijking 4 Netto werkkapitaal (Berry & Jarvis, 2006) 

 
 
Vergelijking 5 Netto werkkapitaal (Berry & Jarvis, 2006) 

 

8.1.3. Solvabiliteit 
Vergelijking 6 Solvabiliteit (van Beek & van Dam, 1999) 

 
8.1.4. Rentabiliteit 

Vergelijking 7 Rentabiliteit bedrijfsvermogen (Vijn, 2003) 

  

Vergelijking 8 Bruto winstmarge (van Beek & van Dam, 1999) 

  
Vergelijking 9 Omloopsnelheid bedrijfsvermogen (Vijn, 2003) 
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C.   Bepaling van de bedrijfsgrootte 
De gegevens die een onderneming moet deponeren hangt af van de bedrijfsgrootte. Om een bedrijf 

in een grootteklasse onder te brengen, moet de jaarrekening twee achtereenvolgende boekjaren 

voldoen aan minimal twee van de drie gestelde eisen:  

Tabel 4 Bepaling van de bedrijfsgrootte (Kamer van Koophandel, 2009) 

 Klein Middelgroot Groot 

Activa < € 4,4 miljoen > € 4,4 miljoen 
< € 17,5 miljoen 

> € 17,5 miljoen 

Netto-omzet < € 8,8 miljoen > € 8,8 miljoen 
< € 35 miljoen 

> € 35 miljoen 

Gemiddeld aantal 
werknemers 

< 50  > 50  
< 250 

> 250  

 

Tabel 5 Deponeringseisen 

 GROOTTE RECHTSPERSOON 

Soort gegevens Klein Middelgroot Groot 

Verkorte balans X   

Enigszins vereenvoudigde balans  X  

Uitgebreide balans   X 

Vereenvoudigde winst- en verliesrekening  X  

Uitgebreide winst- en verliesrekening   X 

Beperkte toelichting X   

Uitgebreide toelichting  X X 

Jaarverslag  X X 

Overige gegevens    

- accountantsverklaring  X X 

- Statutaire regeling en voostel omtrent 
winstbestemming of verwerking verlies 

 X X 

- Lijst met bijzondere rechten inzake 
zeggenschap in de rechtspersoon 

  X 

- Opgave van aantal winstbewijzen e.d.   X 

- Opgave van belangrijke gebeurtenissen na 
het einde van het boekjaar 

 X X 

- Opgave van nevenvestigingen, hun namen 
en de landen waar ze gevestigd zijn 

 X X 
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D. DuPont-schema 
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E. Ratings 

8.1.5. Eurogate Risk Classification 

Bij een Eurgogate Risk Classification van 1 is een onderneming niet in staat om aan haar contractuele 

verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de rating, hoe beter dit de onderneming lukt. Bij een rating van 

5 kan de onderneming aan haar contractuele verplichtingen voldoen. 

8.1.6. Coface rating 
Tabel 6 Coface rating 

Rating Maximaal verantwoord openstaand saldo, volgens Coface 

@ 20.000 euro  

@@ 50.000 euro 

@@@ 100.000 euro  

X 0 euro  

NR nog geen rating. Coface zal onderzoek doen.  

8.1.7. PD-percentage 

Dit percentage loopt van 0% tot 100%. Hoe lager dit percentage, hoe kleiner de kans op wanbetaling 

is.  

8.1.8. PD-rating 

De PD-rating heeft 10 ratings die niet allemaal duidelijk gedefinieerd zijn. De gedefinieerde ratings 

zijn gegeven in onderstaande tabel. De overige ratings vallen in een staat tussen twee genoemde 

ratings in.  

Tabel 7 PD - rating 

Rating PD% Uitleg 

AAA 0,00% - 0,15% De kans op wanbetaling is zeer laag 

AA 0,16% - 0,30% De kans op wanbetaling is laag 

A 0,31% - 0,62% De kans op wanbetaling is gemiddeld 

BBB 0,63% - 1,24% De kans op wanbetaling is gemiddeld 

BB 1,24% - 2,49% De kans op wanbetaling is gemiddeld 

B 2,50% - 4,99% De kans op wanbetaling is hoog 

CCC 5,00% - 9,99% De kans op wanbetaling is zeer hoog 

CC 10,00% - 19,99% De kans op wanbetaling is zeer hoog 

C ≥ 20,00% De kans op wanbetaling is zeer hoog 

D - De onderneming is insolvent 

 

8.1.9. Faillissementenscore  

Deze score loopt van 1 tot 100. Hoe lager deze score, hoe groter de kans is dat het bedrijf failliet 

gaat.  
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8.1.10. Coface-score 
Tabel 8 Coface score 

@rating-score Risicoklasse 

10 Geen risico 

9 Bijna geen risico 

8 Erg laag risico 

7 Laag risico 

6 Lager dan gemiddelde risico 

5 Gemiddeld risico 

4 Boven gemiddeld risico 

3 Hoog risico 

2 Erg hoog risico 

1 Risico tot insolventie 

0 Insolvent 

99 Geen risicobeoordeling mogelijk 
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F. Voorbeeld rapport Graydon 
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