
We kunnen de groothandel scharen onder de 
categorie ‘vaste kosten’ bedrijven. Hiermee bedoelen 
we dat de operationele kosten van de groothandel 
nagenoeg niet fluctueren met het volume niveau 
van de bedrijfsactiviteiten. De huur, het personeel 
en de kosten van het voorraadhouden blijven in de 
regel op het zelfde niveau, of we nu bijvoorbeeld 
10% meer of minder verkopen.

Dit is van belang om in gedachten te houden als we 
actief op het rendement van de onderneming willen 
sturen. Immers, om het rendement te kunnen 
verbeteren zullen we ons moeten richten op het 
verbeteren van de inkomsten van de onderneming 
of als alternatief moeten we de operationele 
processen efficiënter maken.

Sturen op het verkoopvolume om 
de inkomsten te verbeteren 
Onder het motto “elke extra Euro is meegenomen” 
sturen sommige groothandels op het maximeren 
van het verkoopvolume. Immers hoe meer we ver-
kopen, hoe meer inkomsten ze genereren is de rede-
nering. Om dit te bereiken kunnen kortingen wor-
den gegeven om de klant over de streep te trekken 
en zoveel mogelijk orders te boeken. De procentue-
le marge op de producten maken we ondergeschikt 
aan de absolute Euro’s die worden gerealiseerd.

Het is zeker verstandig om het verkoopvolume in de ga-
ten te houden. Immers, de groothandel heeft een zeker 
volume nodig om z’n positie in de verkoop- en inkoop
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te behouden. Ook een hoge omloopsnelheid van de 
voorraad heeft voordelen, zeker in markten waar de 
inkoopprijs sterk fluctueert. Immers de voorraad 
kan weer snel tegen nieuwe prijzen worden ververst 
en de opslag- en kapitaalkosten per product zijn 
relatief laag bij een hoge omloopsnelheid.  

Echter, het alleen sturen op het verkoopvolume 
is meestal niet een verstandig scenario om het 
rendement van de onderneming te verbeteren. 
Uiteindelijk zullen de personele kosten toenemen 
als we steeds meer volume verkopen en komt het 
rendement als nog onder druk. Ook missen we door 
het sturen op volume al snel het zicht op de kansen 
om voor bepaalde producten meer procentuele 
bruto marge te maken.

Sturen op bruto marge

In veel groothandels worden er - naast het sturen 
op verkoopvolume – dan ook tevens targets gesteld 
op de procentuele bruto marge die per week of per 
maand moet worden gerealiseerd. Hiermee wordt 
getracht te voorkomen dat de verkoop ten koste van 
teveel procentuele bruto marge de verkoopvolumes 
opvoert. 

Om dit in de praktijk te realiseren kan er worden 
gewerkt met een advies verkoopprijs en een 
maximale korting. Hiermee wordt een minimum 
gesteld voor de procentuele bruto marge die een 
product bij verkoop moet opleveren. Het bepalen 
van deze minimale procentuele bruto marge is 
nog niet zo eenvoudig. Een pragmatische en veel 
gebruikte methode is het bepalen van de gemiddelde 
procentuele bruto marge die in het verleden is 
gerealiseerd en waarmee de onderneming een goed 
totaal resultaat behaalde.

Het advies is echter meer tijd te besteden aan de 
bepaling van de minimale bruto marge per product 
en niet eenvoudig weg het gemiddelde te nemen 
als doelstelling. Binnen een productgroep zijn er 
ongetwijfeld specials te onderkennen waarvoor 
een hogere bruto marge mogelijk is dan voor de 
gewone producten. Mogelijk zijn per product 
ook verschillende bruto marges in verschillende 
markten te behalen. 

Een inzicht in het aanbod van concurrenten op de 
verschillende markten kan zeker ook helpen bij het 
bepalen van het realistische bruto marge ambitie 
niveau. 

Met het sturen op volume en bruto marge hebben 
we al meer balans aangebracht in de verkoopdoelen. 
Het rendement van de groothandel wordt echter 
bepaald door de opbrengsten minus de kosten en 
tot nu toe hebben we bij het sturen van de verkoop 
de kosten geheel buiten beschouwing gelaten. Een 
redenering hiervoor kan zijn dat de kosten toch 
– in behoorlijke mate – vast zijn en het voor de 
verkoop dus niet uitmaakt om hier naar te kijken. 
Hoewel dit aannemelijk klinkt heeft het toch een 
belangrijke meerwaarde om de kosten te betrekken 
bij de verkoopsturing.

Sturen op rendement

Hoewel de operationele kosten voor de groothandel 
op korte termijn redelijk vast zijn, kunnen de 
kosten die we per product maken grote verschillen 
vertonen. 

Een slow mover ligt langer op voorraad en de kosten 
voor opslag en kapitaal zijn dus hoger dan voor 
een fast mover. Zo kunnen de voorraadkosten van 
producten gemakkelijk variëren tussen bijvoorbeeld 
2% en 15% van de omzet bij een gemiddelde van 
3%.

Verder geldt dat de kosten voor het verwerken 
van een verkooporder  - de transactiekosten - per 
order wellicht redelijk vast zijn. Echter, de kosten 
per stuks product kan hierdoor enorm verschillen 
afhankelijk van de grote van de verkooporders.  De 
transactiekosten kunnen hierdoor gemakkelijk 
variëren tussen 10% en 40% van de omzet bij een 
gemiddelde van 15%.

In het extreme geval dat we alleen kleine 
verkooporders voor slowmovers verkopen zullen 
we al 55% bruto marge moeten realiseren om de 
kosten te dekken. Verkopen we echter alleen grote 
orders voor fast movers dan ligt het bruto marge 
niveau op 12% voor het dekken van de kosten.



Willen we het rendement optimaliseren dan is het 
verstandig om bij het sturen van de verkoop naast 
het volume en de procentuele bruto marge dus ook 
de kosten per product in beschouwing te nemen. 
Met andere worden we willen sturen op volume en 
product rendement. Op deze wijze sturen we de 
verkoop op het behalen van een zo hoog mogelijk 
rendement.

Sturen op rendement is echter gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. Hoe krijgen we immers 
zicht op de kosten per product, zekere als we ons 
hierbij realiseren dat de kosten veranderen in 
de tijd, afhankelijk van hoe en wat klanten bij de 
groothandel bestellen.

De toegevoegde waarde van een 
assortiment intelligence tool

Om continue een goed inzicht te hebben in het 
rendement van producten is veel data verwerking 
nodig. We moeten voor het hele voorraadassortiment 
monitoren hoeveel we per verkooporder verkopen, 
tegen welke bruto marge en wat de omloopsnelheid 
van producten is. Daarnaast is het bijna ondoenlijk 
om per product continue te volgen welk rendement 
gerealiseerd is en of dit valt binnen de gestelde 
doelen.

Het Assortiment Intelligence Tool van Mirino 
kan hierbij uitstekend van pas komen. In het tool 
worden alle verkooptransacties en de voorraad 
verwerkt en worden kosten, opbrengsten en het 
rendement per product berekend. De eenvoudige 
management dashboards geven een snel inzicht in 
de producten die uit de pas lopen ten opzichten 
van de doelstellingen en genereerd hiervoor 
zogenaamde excepties. 

We kunnen ons met het Assortiment Intelligence 
Tool van Mirino dus volledig richten op die 
producten waarvoor het rendement verbeterd 
kan worden. Zo realiseren we op efficiënte wijze 
maximale resultaten.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u onze website bezoe-
ken. Ook sturen wij u graag onze beeldende digi-
tale brochure of  kunt u contact opnemen voor een 
afspraak. 

Mirino B.V.
Victorieplein 37
1078 PD, Amsterdam

E-mail  :  info@mirino.nl
Website :  www.mirino.nl
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