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De Nederlandse industrie haalt
niet het maximale rendement
uit haarmanagement. Als Neder-
landsebedrijvenhunzakennetzo
zouden organiseren als bedrijven
inDuitsland en Zweden, kunnen
ze 4%meer omzet draaien en 7%
winstgevender zijn.
Dit blijkt uit onderzoek dat de

RijksuniversiteitGroningenenRa-
boResearchvandaagpublicerenin
hetvakbladEconomischeStatisti-
scheBerichten (ESB).

Vooral ophet gebied vanperso-
neelsmanagement endoelstellin-
genblijftdeNederlandseindustrie
achter op demaakbedrijven in de
Verenigde Staten, Japan enDuits-
land.Hetgaatdanondermeerom
niet-financiëlebeloningenvangoe-
demedewerkersentijdigafscheid
nemen van slecht presterende
medewerkers.

‘Daar valt voorNederlandse be-
drijven nogwat tewinnen en voor
de Nederlandse economie als ge-
heel’, steltBarbaraBaarsma,direc-
teurkennisontwikkelingbijRabo-
bank. ‘Wantdeeconomischegroei
moetdekomendejarenuitproduc-
tiviteit komen.’
Nederland blijkt het interna-

tionaal niet slecht te doen op het
gebied van management, maar
behoort evenmin tot de top. De
Nederlandse industrie staat op

Bedrijven laten geld
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Onder andere op het
gebied van personeels-
management blijft de
Nederlandse industrie
achter op die in de VS,
Japan en Duitsland.
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liggen, blijkt uit internationaal onderzoek

eenzesdeplek,achterondermeer
ZwedenenDuitslandenverachter
deVerenigde Staten.
Binnen Nederland zijn de ver

schillen groot. Een selecte groep
doet het bovengemiddeld goed,
een groot peloton scoort gemid
deld, en er is een substantiële
groepachterblijvers.

Bijdie laatstegroepkanpasver
beteringoptredenalsdebedrijven
onder ogen zien dat hunmanage
ment niet altijd op orde is, aldus
het onderzoek. ‘Er is sprake van
zelfoverschatting. Vrijwel iedere
geïnterviewde manager geeft de
managementpraktijk binnen zijn
bedrijfeentussende6ende8opde
schaal van10, terwijldewerkelijk
heid laatziendatsommigebedrij
ven veel lager scoren’, stelt Sjoerd
Hardeman, econoom bij Rabo
Research.

Debedrijvendoenhet inNeder
landvooralslechtophetgebiedvan
doelenstellen.VolgensJesseGroe
newegen van RaboResearch gaat
het dan niet alleen omfinanciële
doelen,maar ook om zaken zoals
klanttevredenheidenrisicobeheer
sing. Hoe breder de doelen, hoe
hogerde score.Ookmankeert het
nogaleensaanhetrealiteitsgehalte
vandedoelen.

DeNederlandseindustriescoort
ookrelatief laagoppersoneelsma
nagement. Zoblijkt uit het onder
zoekdatgoedemedewerkers vaak
nogonvoldoendewordengewaar

deerd. Dat gaat volgens Barbara
Baarsmaniet alleen omsalaris en
bonussen,maarookomschouder
klopjes en loopbaankansen.

Bijslechtpresterendemedewer
kerszijnbedrijvenookteterughou
dend; die zouden eerdermoeten
worden herplaatst of ontslagen.
Baarsma is niet verrast: ‘Neder
land is een polderland. We hou
den er niet van de confrontatie
aan te gaan.’

Op het onderdeel efficiënte or
ganisatie (‘lean’) scorendeNeder
landse bedrijven opvallend goed,
hethoogstvanalle landen,dusho
gerdandeVerenigdeStatenen Ja
pan,waarToyotade‘lean’manage
mentstijl heeft bedacht. Het gaat
erdanbijvoorbeeldomdatbedrij
venniettegrotevoorradenaanhou
den,datdelopendebandzoeffici
entmogelijk draait en dat er geen
materiaal wordt verspild. Volgens
Baarsma scoort Nederland hier
zo goed, doordat deNederlandse
industrie exportgericht is enmet
hoge arbeidskosten alleen con
currerendkanzijndoorheel goed
georganiseerd te zijn.
Het is volgens RaboResearch

de eerste keer dat er internatio
naal vergelijkendonderzoek isge
daannaardekwaliteitvanmanage
ment indeindustrie inNederland.
Het onderzoek vond plaats onder
450Nederlandsebedrijven,metge
middeld zo’n tweehonderdwerk
nemers.

‘Voor bedrijven valt er
nog heel wat te winnen’,
stelt Barbara Baarsma
van Rabobank.
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