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Stap 1.
Zorg dat de administratie op orde is
“Een transparante en accurate administratie is van groot
belang. In de eerste plaats voor kopers, die hun kijk op jouw
bedrijf immers grotendeels baseren op de informatie die
beschikbaar is in de administratie. De administratie moet
betrouwbaar zijn, up-to-date en voldoende functiescheidingen kennen. Zorg ervoor dat stuurinformatie (dashboard)
met één druk op de knop beschikbaar is. Om het gevaar
van tegengestelde belangen uit te sluiten is het verstandig
om verantwoordelijkheden in de onderneming te spreiden.
Maak verschillende personen verantwoordelijk voor zaken
als betalingen, boekhouding, het sluiten van contracten, en
dergelijke.”
Stap 2.
Stel vast wat de valuedrivers en risicofactoren zijn
“Ieder bedrijf heeft een paar elementen die van beslissende
invloed zijn op de geldstromen. Denk aan bijvoorbeeld de
bruto omzet of de marges. Stel vast wat die waardestuwers
zijn en doe dat ook voor de risicofactoren. Risico’s gaan
vaak over afhankelijkheidsrelaties. Je wilt niet afhankelijk
zijn van slechts één afnemer of leverancier, net zomin als
je wilt dat één persoon in het management alle touwtjes in
handen heeft.”
Stap 3.
Breng de verbeterpunten in kaart
“Weet je eenmaal welke elementen de grootste waarde en
risico’s creëren, dan kun je daar vervolgens met verbeterpunten aan de slag. Die kunnen zich voordoen op bedrijfseconomisch, fiscaal en juridisch gebied. Zo kun je door
coaching en opleiding van personeel meer kwaliteit in de
organisatie brengen en personeel aan je binden. Je kunt ook
denken aan het afdekken van risico’s rond de inschakeling
van zzp’ers en het sluiten van contracten met afnemers.”
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Stap 4
Keuzes maken en prioriteiten stellen
“Op dit punt aangekomen is het belangrijk om knopen door
te hakken. Maak keuzes, formuleer een lange- en kortetermijnplan voor je business en focus daarop. Wil je vasthouden aan een onderneming met twintig man personeel
en niet verder groeien?
Dan moet je de zaak met die twintig man zo optimaal mogelijk neerzetten. Richt je op de winstgevende klanten en gooi
slechte klanten eruit. Is je doelstelling een verdubbeling van
de omzet? Dan moet je besluiten of je dat zelfstandig gaat
doen of door middel van acquisities.”
Stap 5.
Monitor de waardecreatie
“Als eenmaal een langetermijndoelstelling is vastgesteld
kun je tussentijds meten of de verbeteringen effect hebben
gehad. Of die aanpassing in de marges inderdaad de
invloed op je onderneming hadden die je voor ogen stond.
Start met een nulmeting die laat zien wat je bedrijf nu waard
is en toets vervolgens periodiek of de meetpunten zijn
gehaald. Is dat niet het geval, dan kun je bijsturen. Mijn
ervaring is dat zo’n gestructureerde, stapsgewijze aanpak
zich altijd terugverdient. Dat geldt voor grote en zeker ook
voor kleinere bedrijven. De tijd en energie die je stopt in
waardeoptimalisatie, werpt altijd vruchten af.

TomTom neemt startup
voor zelfrijdende auto’s over
TomTom versterkt zijn positie op het gebied van navigatietechnologie met de overname van het Duitse Autonomos,
dat software ontwikkelt voor zelfrijdende auto’s.
Het is een strategische aankoop voor TomTom, aangezien de
kaartenmaker steeds meer focust op navigatie voor zelfrijdende auto’s. Bovendien ontwikkelt Autonomos ook speciale
3D-sensorcamera’s die wegen gedetailleerd in kaart brengen.
Dit vereenvoudigt het maken van digitale kaarten. TomTom
wil zelf geen zelfrijdende auto’s gaan verkopen.

Autonomos ontstond vijf jaar geleden als start-up na een
project aan de Vrije Universiteit in Berlijn. Het bedrijf hielp
indertijd meerdere autofabrikanten bij de ontwikkeling van
zelfrijdende auto’s.
Er werken 32 mensen bij Autonomos. Hoeveel TomTom voor
het bedrijf heeft betaald is niet bekend.
De overname van Autonomos door TomTom staat niet op
zichzelf. Er zijn de afgelopen maanden meer autobedrijven
samengegaan met startups op het gebied van mobiliteit.
De concurrentie neemt toe.
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