Allereerst werden 20 van de 70 wêrknemers ontslagen.Hei grootste
deel vertrok vià natuurlijkverloop. Van Os:'Het onlslagheeft ons
geencent gekost.\ly'ehebbenonze wêrknemersduideliikgemaakt
dat als ze ergensanders een baan konden vinden,ze dat vooml
moestendoen omdat het bii ons op dat moment nie! echt lekker
liep.Eenaantil werknemersheeft datgedaan.Natuurliik rÀÀkie dan
ook enkelegoedemensenkwiit, maar dat is een keuzedie ie moet
geanalysèèrd'Daarmakên:Vervolgêns
wêrd de klantenporteíeuille
uir kwam naarvoren dat we voornameliikomzet8erichrin Plaatsvàn
resultaatgerichtbezigwarên.Daardoor haddenwe een aantalverliesgevendeklanten.We hebbenzo n kwar! Yànde omze! af moeten sto_
ten, dat is bèst veel.'Ook werdên voor iedereenheldere doelsÍei_
'w'e hebbenbeslotên ons te richten op markten
lingengefoamulêerd.
waar service,kwalileit en flexibiliteitbelatgriik zi;n Omdat wii een
relatiêfkleihe spêlerin de markt ziin kunnenwii flexibel operèren.
Daa.in onderscheidenwli ons.Tegeliikertiidhebbenwe oEk onze
opgeviizeld.Het kwam vroeter nogaleensvoor
naamsbekendheid
dat we veel te laat leverden of dat we producten leverden van êen
minderêkwditeit. Dat kÀnnu niet m€er,we hebbenallêsoP artikel'
niveauvastEelegdin recepturen.lnmiddelsstaanwê in de markt
bekendalseen bêlrouwbarêleverancierl
De resultaten n een rêorganisatielaten volsensVanOs allild langer
opzich wach@ndangedacht'Hêtis net alsmeteên mammoettatkèT
die hatverwegeEntelandop de rem traPt.Pasbii Rorterdámkomt
de tanker dan èindeliiktot stilstand.Zo ook bii êen íeorganisatie.
\ly'eziênnu eindeliikresultaat.Binneneeniaarwarenwe uitdê rode
ciifers,het volume groeit in sneltreinvaarten vorig iaar ziin we zelís
over de budgetten heenge6aan.Ondertussen ziin we ook weea voloP
begonnenfie! investeren.Di! iaar investerenwe in twee nieuwe
extrudêrs.Alsalles voltens pian verlooPt ziin deze vanafoktober
volledigoperationeel.Dat 8eeÍt moed voor de toekomst.'
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Cross-selling is een van de 3peerPunten binnen BDO. De
meerwaarde voor klanten staat buiten kiif en dat hebben
!*iní-Ë;s.i.È pa.'inêr Diikstra Voermans Advocatuur &
Notariaàt (DVAN) en BDO CampsObers Business Restructuring Sêrvices (BDO BRs)wederom bewezen. De hieronder
beschr€ven samênwerking tussen BDO BRS en DVAN bij de
' ,bewiist dat door nauwe
herstructurering van P
samenwerking en snel handelen goede resultaten voor een
onderneming in zwaar weer kunnen worden behaald. P'
. is een onderneming gespecialiseerd in recruitment
, en
vooa grotere ondernemingen zoals
iierstructurering
bii DVAN- wercldoor een
VictorKruit- advocaalinsolventierechl
benaderdom advieste geven
van de directeurenvan P
van
de ondernemingEchteí
faillissernent
omtrenthet dÍeisende
wellswaarin
lijdens het eerste gesprek bleek ciat P'
betalingsproblemenverkeerde,maar dai het be.lrjÍl vel ee groLe
bezaten daarnaastdiversegrote debiteuren
klantenporteteuille
.werdengeïncl.
had openstaandie njet iijdig door P

IBDO

van hun voorOm die redenoveÍtuigdeVicLoíbeideondernemers
genomenfaiilissemenLsainvrêag
al te zien er de mogeliikheden
ringte trezienin overLegmer BDO BRS.Vervolvan een herslrucLLrr€
genswerd e. een twe,-deaf$praakgepland,waarbiiViclofde heren
Edwin den Boer en Bob CorstensíBRS)inirodrrceerde DVAN en
le overmel 6tlccesde ondernemers
BDo BRSwi'ten gezàmenliik
van P
turgenvan het belangvan de heaslructufering
Strategische kern biedt kansen
hleekinderdaaddél het vooruitzlchl
Uii de eerslernventarisatie
voor de ofdernemingniet al te florissanivas. De admini!lraliewas
onvoldoendeop ordeen de boekhouderhad onvoldoendekennis
\ . r , - r . l ê v , . - c ] 1 o J ^ n e t J . r r 'oTn á C e r e 1; p 6 1 1r . ' . w a : - d o o t
de ondernemerniet in Slaatwas adequaalbii te sturen.Op hel
momeni dël BDO BRSbinnenkwan was men nlel meerln stêal
te betalen.De bankwildegeenbe|allngenmeerverom de salarissen
en credileurenschakel
had hreslaggelegd
richten,de Belasiingdienst
in lrm vordeÍingenle incassefen.Toch bleekna
den incassobllreaLjs
tie dat er een slrategischekernin de onderneeen eefsleinventarisa
mingaanwezigwas.De ondernemin€had- zoalsgezegd- eendegelijh klantenbestênd,een goedeorderportefeuilleen beschiktedaafnaast crverde middelenom deze le laten $oeien. De íinanciering
BDO
wasechtereen behoorlilkebottleneck.
van de onderneming
en
regelrngen
liquiditeitgprognose
op
LÍol
een
BRSstelde daarom
met de crediteurenom de ergsleliquiditeilsdrukle veíninderen.De
benaderd.maar
ondernemerhad zell een poieniiëleinvesteerder
(financiêlel
hebben.
inÍormatÍe
aanvuilende
dezeinvesleerderwilde
Dat kon echtef door de gebrekki€estruclulrf niet geleverdworden
Samenmel BDo BRSkon de ondemeÍnerdetrelalingsproblemaliek
overlevenen rgrgdragenvgoreen ggedonderbouwdeinvestering
Door he! snelle optreden van BDO BRS,was er nog tiid om de
ondeínêmingte reddenen is de ondernemint een nodeloosíaillissementbespaardgeblevên.Nu he! faillissemêntis aíSewendkan er
worden gestart met d€ opbouw van dê onderneming.DaarbiiSaan
BDO BusinessControlen BDO Interim & Detacheringeenrolspevan de boekhou_
len. Biivoorbeeldbii het verder professionaliseren
en begeleidenbii het
de|: he! opstellenvan managementrnformatie
formuleren van eên slrategie.Indiener een iaarr€keningmoet worden
opgesteld,iser in de toekoms! wellichtook een rolwegtelegdvoor
de àccoln@ntsvan BDO. En wie wêet wat dezê klant in de toekomst nog meer voor BDO en DVAN in petto heeft...
Voor neer inlormatie:mr VictorKruit, DiikstÍaVoermansAdvocalef,
vestigingUtrecht (victor.kruit@dvan.nl).

Samen, dàt lverkt!
Éen onderneming die in zwaar wêer verkeert' zal in de
mêeste gêvallen ook beslissingen moeten nêmên die dê
arbeidsrechteliike positie van haar werknemers bêtreft.
Reorganisatiês en herstructsreringen hêbben biina altiid
tot gevolg dat arbeidsplaatsên komen te vervallen. Om u
inzicht te geven w,raruit dê dienswerlÊning van BDO
Campsobers Arbeidsiuristên bestaat in het geval van een
reorganisatie,hebben wii ê€n praktijkvoorbeeld beschreven.
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