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INZICHT IN DE WERKELIJKE RESULTAATBIJDRAGE VAN EEN PRODUCT- OF KLANTGROEP 

PRAGMATISCH UITGEVOERDE BIJDRAGEANALYSE:

UITSTEKEND ALTERNATIEF 
VOOR ABC

De basisgedachte van een bijdrageanalyse is, net als

van de activity based costing-methode, dat kosten

niet worden veroorzaakt door man/machine-uren of

materiaalverbruik maar door activiteiten.

K O S T E N B E H E E R S I N G

Activity based costing (ABC) is nog steeds in de mode. Zeker nu de winst van veel bedrijven
onder druk staat, neemt de aandacht voor kostenbeheersing toe en zal ABC weer hoog op de
agenda komen. Dat ABC het inzicht in de winstgevendheid van producten en markten ver-
groot, staat buiten kijf maar invoering van een ABC-systeem brengt veel werk en onderhoud
met zich mee. Een pragmatisch uitgevoerde bijdrageanalyse op basis van historische gege-
vens levert tegen beperkte inspanning ook veel inzicht op in de werkelijke resultaatbijdrage
van een productgroep: een prima uitgangspunt voor discussies over winstverbetering en
strategische herbezinning. In dit artikel richtlijnen voor een aanpak.

Door ir.William Smit, drs. Edwin de Bruin RA en drs. Jørgen Weekers, allen werkzaam bij de Strategie-Adviesgroep van IBM Business Consulting Services



Ondernemingen hebben tot doel het maken
van winst: kosten spelen daarbij een domi-
nante rol. Om hun continuïteit te waarbor-
gen zullen bedrijven winst moeten maken. U
dient er dus samen met de ondernemer voor
te zorgen dat er een positief verschil bestaat
tussen opbrengsten en kosten. Opbrengsten
worden bepaald door marktomstandigheden
en de strategische positie van de onderne-
ming, met inbegrip van prijs en kwaliteit van
de aangeboden producten en/of diensten.
Kosten worden veroorzaakt door het inzetten
van grondstoffen, arbeid en kapitaalgoederen
voor activiteiten die vervolgens leiden tot pro-
ducten en diensten. Inzicht in kosten en in de
activiteiten die deze kosten veroorzaken, is
essentieel voor het bepalen van de werkelijke
bijdrage van een product en/of dienst.
Het is daarom opvallend dat veel onderne-
mers slechts beperkt inzicht hebben in welke
productgroepen welke kosten veroorzaken.
Inzicht in de brutomarge van een product is
er meestal wel.

Overige directe kosten, zoals arbeid, worden
echter vaak niet of onvoldoende toegerekend
naar producten, waardoor het ontbreekt aan
inzicht in de werkelijke winstbijdrage van pro-
ductgroepen. Nog minder aandacht gaat er uit
naar toerekening van de algehele overhead.
De huidige bedrijfseconomische werkelijk-
heid stelt hoge eisen aan kostprijssystemen,
vanwege een toename van het aantal pro-
ductvariëteiten en distributiekanalen en het
aandeel van indirecte kosten.
In uw dagelijkse praktijk moet u antwoord
kunnen geven op vragen als:
a Welke kosten zijn van toepassing?
b Waar en waarom worden deze kosten

gemaakt?
c Hoe worden kosten gecombineerd in

processen?
d Wat zijn de onderlinge verbanden?
e Hoe kunnen gezamenlijke kosten worden

toegewezen aan individuele producten en
klanten?

Een standaardboekhouding, georganiseerd
per afdeling, geeft vaak onvoldoende zicht
op de processen en de daarmee samenhan-
gende kosten (zie figuur 1).
Bij een traditionele standaard kostprijscalcu-
latie worden kosten van overhead eerst toe-
gerekend aan de productiecentra (bijvoor-
beeld aantal productielijnen of -afdelingen).
Daarna worden de kosten van deze afdelin-
gen toegerekend aan producten op basis van
het directe gebruik binnen zo’n afdeling (bij-
voorbeeld via arbeidsuren en/of machine-
uren). Vaak slaan ondernemingen zelfs deze
stap over en wordt overhead rechtstreeks toe-

gewezen op basis van arbeidsuren of machi-
ne-uren. Dit wordt weergegeven in figuur 2.
Deze manier van alloceren veronderstelt dat
alle aan een productiecentrum toegewezen
kosten een variabele relatie met de produc-
tieomvang hebben. Een groot deel van de
kosten is in werkelijkheid echter constant en
onafhankelijk van de productieomvang!

ACTIVITY BASED COSTING

De activity based costing-methode is geba-
seerd op de grondgedachte dat kosten niet
worden veroorzaakt door man/machine-uren
of materiaalverbruik maar door activiteiten:
een combinatie van grondstoffen, kapitaal en
arbeid, uitgevoerd ten behoeve van de pro-
ductie. ABC maakt inzichtelijk hoe product-
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groepen bijdragen aan het bedrijfsresultaat
van een onderneming door opbrengsten en
kosten toe te rekenen aan afzonderlijke pro-
ductgroepen. Hierbij is het zaak kosten toe te
wijzen aan activiteiten, waarna de kosten van
activiteiten worden toegewezen aan produc-
ten, klanten of distributiekanalen op basis
van het gebruik van deze activiteiten.

Een activity based costing-
systeem vraagt veel werk, 
inspanning en onderhoud.

Maar het invoeren van een ABC-systeem is
niet eenvoudig. Allereerst vergt het opzetten
van de ABC-systematiek veel werk. Met
name de implementatie van de benodigde
software en het aanpassen van de werkwijze
van administratieve afdelingen vraagt veel
inspanning. Daarnaast vereist een ABC-
kostprijssysteem veel onderhoud.
Alvorens aan de opbouw van een activity
based costing-systeem te beginnen is het ver-
standig dat u zichzelf afvraagt of de kosten-
structuur voldoende complex is om de kosten
van een ABC-systeem te rechtvaardigen. Wij
denken dat een pragmatisch uitgevoerde bij-
drageanalyse op basis van historische gege-
vens u evenveel inzicht in de werkelijke resul-
taatbijdrage van productgroepen oplevert,
terwijl de benodigde inspanning beperkt is.
Hierna zetten we de stappen voor het uitvoe-
ren van een dergelijke bijdrageanalyse uiteen.

BIJDRAGEANALYSE

Een pragmatisch uitgevoerde bijdrageanaly-
se bestaat uit vier stappen:

1 Bepaal de scope van de bijdrageanalyse en
verkrijg betrokkenheid
Om verantwoorde strategische keuzen te
maken, is het van groot belang inzicht te
krijgen in welke productmarktcombina-
ties daadwerkelijk positief bijdragen aan
het resultaat van de onderneming (zie
figuur 3). Om een goede bijdrageanalyse
te kunnen maken, dient u eerst de scope
van de analyse te bepalen. Vragen die
moeten worden beantwoord zijn:
a Over welke periode(n) worden de cij-

fers geanalyseerd?
b Welke productgroepen worden in de

analyse meegenomen?
c Welke markten zijn onderwerp van

analyse?
d Welke vestigingen?

Om uniformiteit te garanderen is het
belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt.
Productgroepen moeten bijvoorbeeld een-
duidig worden geformuleerd. Na vaststelling
van de scope en definities moeten betrokke-
nen zich hieraan expliciet committeren.
Zichtbare ondersteuning door de directie is
hierbij essentieel.

2 Stel het model van de bijdrageanalyse op en
bepaal mogelijke sleutels voor kostentoere-
kening
Nadat u heeft afgestemd wat het onder-
werp van analyse is, dient u een model op
te stellen waarmee u de bijdrageanalyse
inzichtelijk wilt maken. Vaak voldoet de
uitgebreide verlies- en winstrekening,
zoals opgenomen in de periodieke mana-
gementrapportage. Daar waar mogelijk
dient deze verdicht te worden om tot

een zinvol detailleringsniveau te komen.
Nu het onderwerp van analyse en de
kostencategorieën zijn gedefinieerd, dient
u de omzet en de kosten toe te wijzen.
Omzet en kostprijs van de verkopen kun-
nen vaak eenvoudig worden verdeeld op
basis van registraties uit het verkoopboek.
Voor de overige kosten zult u sleutels
moeten bepalen. Toerekening van salaris-
kosten kan heel goed gebeuren op basis
van tijdbesteding. Een handige manier is
leidinggevenden te vragen op een vooraf
opgesteld invulformulier aan te geven aan
welke activiteiten en voor welke produc-
ten hun medewerkers hun tijd spenderen.
Op deze manier krijgt u inzicht in de per-
soneelskosten per productgroep, maar
ook in de kosten van de diverse activitei-
ten. Het is raadzaam een activiteit alleen
op te nemen als u verwacht dat medewer-
kers er minimaal vijf procent van hun tijd
aan besteden. De lijst met activiteiten
dient u dan ook eerst met (een aantal) lei-
dinggevenden af te stemmen.

Tijdregistratie is niet noodzake-
lijk; in de praktijk blijken inschat-
tingen van leidinggevenden vol-
doende betrouwbaar.

Voor andere bedrijfskosten zoals bijvoor-
beeld huisvestingskosten, autokosten en
overige kosten zult u ook relevante sleutels
moeten bepalen. Huur en huurgerelateerde
kosten kunt u bijvoorbeeld toedelen op basis
van het aantal vierkante meters. Autokosten
zou u eventueel kunnen verwerken in de
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salariskosten. U kunt echter ook denken aan
het aantal orders of orderregels, het aantal
verwerkte facturen of omzet. Het gaat er in
elk geval om kosten toe te rekenen op basis
van een voor de hand liggende factor, waar-
bij pragmatisme het uitgangspunt is.

3 Controleer of cijfers volgens bijdrageanalyse
aansluiten bij originele jaarrekening
Voordat u de resultaten van de bijdrage-
analyse gaat rapporteren, is het verstandig
eerst de uitkomsten te vergelijken met de
originele cijfers. Door uw aannames en het
vele gecijfer daarmee is het namelijk moge-
lijk dat u de aansluiting met de originele
cijfers verliest. Is alle omzet verdeeld (en
niet meer dan dat)? Zijn alle personeels-
kosten toegewezen? Hoe zit het met uit-
zonderingen zoals kortingen en inkoopbo-
nussen? Pas wanneer de cijfers met elkaar
overeenkomen is het cijferwerk afgerond.

4 Presenteer en bespreek uw resultaten
Nu het rekenwerk achter de rug is, dient u
de resultaten met de (financiële) directie
te bespreken. Presenteer eerst de achter-
grond en aanleiding van de bijdrageana-
lyse, uw werkwijze, de verrichte werk-
zaamheden en de gehanteerde begrippen,
voordat u overgaat naar uw bevindingen.

Zet niet te snel het mes in het 
productenpakket; let op de 
onderlinge samenhang.

Doel hiervan is om (nogmaals) draagvlak
te creëren voor de gehanteerde cijfers en
sleutels en daarmee dus voor uw uitkom-
sten.Vervolgens zult u de discussie aan
moeten gaan of de cijfers herkenbaar zijn
en wat mogelijke verbeteracties zijn. Hoe

komt het dat bepaalde productgroepen
een (onverwacht) lage of zelfs negatieve
bijdrage aan het resultaat van de onderne-
ming leveren? Waar zitten de hoge, onver-
wachte kosten? Hoe kan het anders? Zijn
klanten bereid te betalen voor een acti-
viteit die relatief veel kosten oplevert? 
De resultaten van de bijdrageanalyse vor-
men het startpunt voor een discussie over
te nemen strategische beslissingen. Enke-
le voorbeelden zijn:
a Hoe kan het bedrijfsproces worden

herontworpen om ‘gedoe-kosten’ terug
te dringen?

b Kan het distributiekanaal anders wor-
den ingericht?

c Is het verstandiger bepaalde klantseg-
menten niet meer te bedienen?

d Moet het aantal productgroepen niet
worden beperkt?

Dergelijke beslissingen kunnen niet los wor-
den gezien van marktontwikkelingen, andere
omgevingstrends en de gekozen strategie.
Wellicht dat product A, met een negatieve
bijdrage, ervoor zorgt dat klanten product C
afnemen, met een zeer hoge positieve bijdra-
ge én veel groeipotentieel. Er kan dus niet
zomaar rücksichtslos in het productenpak-
ket worden gesneden.

S A M E N V A T T I N G

Een ABC-steem vergroot uw inzicht in de winstgevendheid van producten en
markten. Invoering van een ABC-systeem brengt echter zeer veel werk en
onderhoud en daarmee veel kosten met zich mee. In bijgaand artikel is een
pragmatische vier-stapsaanpak voor een bijdrageanalyse beschreven. Na
uitvoering van een dergelijke bijdrageanalyse heeft u een gedegen inzicht in
de werkelijke resultaatbijdrage van productgroepen, tegen een beperkte
inspanning. U dient zich wel bewust te zijn van de valkuilen bij de uitvoering
van een bijdrageanalyse. De resultaten van een bijdrageanalyse vormen het
uitgangspunt voor discussies over bijvoorbeeld mogelijke winstverbetering
en strategische herbezinning. Het inzicht in de werkelijke resultaatbijdrage
van de diverse productgroepen dient u echter wel met verstand te interprete-
ren en te zien in de strategische context van de eigen organisatie.

Een eerste vereiste
is uniforme

formulering van
producten

VIER VALKUILEN

Een pragmatisch uitgevoerde bijdrageanalyse

geeft veel inzicht en kan relatief snel en een-

voudig worden uitgevoerd. U moet echter wel

oppassen voor enkele valkuilen.

1 Een belangrijke valkuil is het onvoldoende

eenduidig formuleren en communiceren van

de productgroepen, waardoor niet voor

iedereen duidelijk is wat nu exact onder een

bepaald product of bepaalde productgroep

wordt verstaan. Hierdoor kan het voorkomen

dat opbrengsten (bijvoorbeeld verkoop en

montage autobanden) en kosten (monteren

daarvan) van een transactie aan verschillen-

de productgroepen (autobanden versus

automaterialen) worden toegerekend. 

Andersom kan natuurlijk ook: opbrengsten

en kosten van identieke transacties (twee

monteurs die autobanden monteren) worden

aan verschillende productgroepen toegere-

kend. Daarmee wordt de uitkomst van de bij-

drageanalyse onbetrouwbaar.

2 Daarnaast ontstaat er soms weerstand

tegen de resultaten van de bijdrageanalyse

omdat de verdeling van de directe arbeids-

kosten is gebaseerd op ‘onnauwkeurige’

inschattingen wegens gebrek aan tijdre-

gistratie. Wij merken doorgaans dat inschat-

tingen met betrekking tot de tijdbesteding

van de mensen, gemaakt door direct betrok-

kenen, voldoende betrouwbaar zijn voor het

doel van de bijdrageanalyse.

3 Een derde valkuil is het niet kunnen kiezen

voor een verdeelsleutel, met als gevolg dat

er te gemakkelijk voor wordt gekozen alle

kosten toe te delen op basis van omzet. Op

deze wijze legt u geen verband tussen oor-

zaak en gevolg (activiteiten en kosten) en

krijgt u geen inzicht in de werkelijke bijdra-

ge. Wij ervaren dikwijls dat er na een goede

discussie wel een relevante verdeelsleutel,

anders dan omzet, kan worden bepaald.

4 Ten slotte bestaat altijd het gevaar dat een

bijdrageanalyse in de dagelijkse drukte blijft

liggen. Hierdoor zal de betrokkenheid van

medewerkers snel dalen, waardoor de

acceptatie van de uiteindelijke resultaten

(als die er nog komen) minder is.


