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Het belang van werkkapitaal
Het werkkapitaal van groothandels zit 
voornamelijk in de voorraad die zij aanhouden 
om hun klanten goed te kunnen bedienen. Het 
is dan ook vanzelfsprekend dat het management 
een stevige vinger aan de pols houdt ten aanzien 
van de hoogte de voorraad en het rendement dat 
hierop gemaakt wordt. Daarnaast is er vanuit het 
management terechte aandacht voor de cashflow 
van de onderneming. In tijden van economische 
tegenwind, waarbij extra kritisch naar de 
kredietlijnen van de onderneming gekeken 
wordt, is een positieve cashflow een belangrijke 
doelstelling.

Op hoofdlijnen lijkt dit een eenvoudig 
managementvraagstuk. Met een aantal 
eenvoudige key performance indicatoren (kpi’s) 
kan de ontwikkeling van het werkkapitaal en 
het rendement gevolgd worden. Te denken valt 
hierbij aan de omloopsnelheid en return on 
invested capital. Op basis van deze kpi’s kan het 
management eenvoudig richting geven aan de 
operationele organisatie ten aanzien van opbouw 
en afbouw van voorraden.
.

Het realiseren van werkkapitaal 
doelstellingen
De operationele uitvoering is echter een stuk 
lastiger. Al snel kunnen er ongewenste effecten 
optreden als men, bijvoorbeeld,  snel de voorraad 
moet reduceren. 

Neem als voorbeeld de service artikelen in het 
voorraadassortiment. Elke groothandel heeft 
wel een pakket zogenaamde specials of service 
artikelen die toegevoegd zijn aan het assortiment 
om een compleet pakket aan de klant te kunnen 
aanbieden. Meestal behoren deze artikelen niet 
tot de snellopers in het assortiment. Indien het

management besluit dat de voorraad verlaagd 
moet worden om het werkkapitaal te reduceren 
dan zal dit voor deze artikelen geruime tijd in 
beslag nemen. De gestelde doelstellingen zullen 
niet snel worden gehaald.

Werkkapitaal reductie voor snel lopende artikelen 
lijkt daarentegen een stuk eenvoudiger. De neiging 
kan bestaan om de voorraad voor deze artikelen 
extra te verlagen om de totaal doelstellingen op 
het gebied van werkkapitaal  snel te kunnen halen. 
Het risico hiervan is echter dat de servicegraad 
van snellopers dusdanig onder druk komt te 
staan dat men vaker “nee” moet verkopen. Dit 
negatieve effect op de service naar klanten dient 
natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen te worden.

Aan de hand van bovenstaande twee voorbeelden 
illustreren we dat het voor de operationele 
organisatie nog niet zo eenvoudige is om 
werkkapitaal reducties effectief te realiseren. 
Ofwel de doelstellingen worden niet snel genoeg 
gehaald (voorraad voor service artikelen) ofwel 
we lopen het risico het verdienvermogen van 
de onderneming in gevaar te brengen (“nee 
verkopen” voor snellopers).

Noodzakelijke informatie over 
het voorraadassortiment
Al snel komen we tot de conclusie dat we 
meer informatie nodig hebben over het 
voorraadassortiment om effectief te kunnen 
sturen. Niet elk artikel is hetzelfde en met 
algemene maatregelen slaan we al snel de plank 
mis.
 
Het aantal kopende klanten per artikel geeft bij-
voorbeeld een goede indicatie hoeveel risico we 
op de daling van de verkopen. Inzicht in de fre-
quentie van verkopen per artikel kan ons helpen
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bij het maken van een realistische berekening 
van de snelheid waarmee we voorraad kunnen 
afbouwen. Verder geeft een inzicht in het 
rendement per artikel ons belangrijke informatie 
over de opbouw van het verdienvermogen van de 
onderneming.

Onderstaand schema geeft een overzicht van 
de informatie over artikelen die we idealiter in 
beschouwing willen nemen bij het maken van 
assortiment en voorraadhoogte keuzes waarmee 
we voorraad kunnen afbouwen. 

Ook de meeste voorraadbeheer pakketten 
voorzien niet in de mogelijkheid om ook deze 
belangen mee te laten wegen bij het bepalen van 
bestellingen.
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Business analyse en integrale 
dashboards bieden oplossingen
Moderne data analyse tools kunnen een oplossing 
bieden om de verschillende informatie bronnen 
te combineren tot een compleet en integraal 

inzicht in het voorraadassortiment – management 
dashboards. Hiermee kunnen meer afgewogen 
maatregelen genomen worden om de management 
doelstellingen te realiseren. Er wordt  dan niet 
alleen gekeken naar de hoogte van de voorraad 
maar ook naar de commerciële aspecten en naar 
het optimaliseren van het verdienvermogen van 
de onderneming.

Mirino B.V. specialist in data 
analyse voor de groothandel
Mirino is een jonge onderneming die zich richt op 
integrale business analyse voor de groothandel. 
Met het Assortiment Intelligence Tool wordt 
een eenvoudig te implementeren gereedschap 
aangeboden om zowel het risico als het rende-
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Verder geeft een inzicht in het rendement per 
artikel ons belangrijke informatie over de opbouw 
van het verdienvermogen van de onderneming.
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Traditioneel voorraadmanage-
ment schiet al snel tekort
De afdeling voorraadmanagement heeft 
binnen de groothandel de taak om de 
voorraadontwikkelingen te volgen en de 
bestellingen te bepalen. Het uitgangspunt is dat 
de doelstellingen voor de voorraadhoogte worden 
gerealiseerd.

Traditioneel wordt hierbij vaak niet of te 
weinig gekeken naar de commerciële en 
bedrijfseconomische belangen van de artikelen 
en de voorraad. 



ment van het assortiment effectief en efficiënt te 
managen. De dashboards kunnen eenvoudig naast 
de bestaande voorraadmanagement tools worden 
gebruikt – plug and play . Ze maken het mogelijk 
om betere commerciële en bedrijfseconomische 
afwegingen te maken gericht op de 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u onze website be-
zoeken. Ook sturen wij u graag onze beeldende 
digitale brochure of  kunt u contact opnemen 
voor een afspraak. 

Mirino B.V.
Schiedamse Vest 154
3011 BH, Rotterdam

Telefoon :  010-203 89 84
E-mail  :  info@mirino.nl
Website :  www.mirino.nl

optimalisatie van het rendement van de onderne-
ming, zowel op korte en op lange termijn.

Onderstaand ter illustratie twee voorbeelden van 
dashboards uit het Assortiment Intelligence Tool 
van Mirino. 

Mirino Competence Center
Het Mirino Competence Center is een initiatief 
om de rol van Mirino verder te laten strekken dan 
alleen de inzichten uit onze analyses. Wij zijn een 
kennisleverancier voor de groothandel, met as-
sortiment management als centraal thema.

Geregeld publiceren wij relevante artikelen in 
ons Competence Center. Tevens plaatsen wij ar-
tikelen die door derden zijn uitgebracht en raak-
vlakken hebben met de groothandel.

Website       :  www.mirino.nl/competence-center
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