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Inleiding

Inleiding
Het grootste deel van de Nederlandse industrie richt zich op toelevering. Dat is al van oudsher zo: ons land kent 

traditioneel een grote variëteit aan industriële toeleveranciers in het midden- en kleinbedrijf. Ze leveren bijvoorbeeld 

onderdelen van kunststof of metaal aan fabrikanten in de agrifood, hightech- en verpakkingsmiddelenindustrie. 

Maar ook bedrijven in de bouw, chemie, automotive en scheeps- en machinebouw behoren tot hun klantenkring. 

De meeste onderdelen gaan naar het buitenland, bijvoorbeeld naar ons belangrijkste afzetland Duitsland. Want 

Nederland heeft zelf maar weinig grote original equipment manufacturers (oem’ers): bedrijven die onder eigen 

merknaam complete machines en apparaten op de markt brengen. Dit zorgt dat er in ons land weinig betrouwbare 

klanten zijn voor grote, hoogtechnische toeleveranciers. En dat is een probleem, want het zet toeleveranciers in een 

afhankelijke en kwetsbare positie. 

Oem’ers besteden vaker uit 
Bovendien kijken oem’ers kritischer naar hun eigen activiteiten. Ze besteden een groeiend percentage van de productie 

uit aan de toeleverketen. Ook profileren ze zich vaker als probleemoplosser dan als productfabrikant, waardoor diensten 

telkens een groter deel van hun totale omzet uitmaken. Gevolg: oem’ers eisen steeds meer dat toeleveranciers 

zelfstandig complete modules produceren.

Om sterker te staan en om aan de eisen van hun afnemers te voldoen, denken veel leveranciers erover om zelf oem’er 

te worden. Ze willen zich transformeren van built-to-print (productie vanaf de technische tekening) naar built-to-roadmap 

fabrikant (productie op basis van marktkennis), om zo de stap naar het oem’erschap mogelijk te maken. Het idee is 

tenslotte dat oem’ers zelf aan het stuur zitten, meer internationaal werken, hogere marges behalen en een betere 

klantenspreiding hebben. 

Maar kloppen die veronderstellingen? In dit rapport beschrijven we de uitdagingen die leveranciers op weg naar 

het oem’erschap tegenkomen. We staan kort stil bij de praktische waarde van een aantal theoretische modellen, 

en onderzoeken de vermeende hogere winstgevendheid. Verspreid door de tekst staan negen praktijkvoorbeelden 

van bedrijven die in verschillende fases van het transformatieproces zitten zoals Technobis, Sioux/CCM, AAE, 

Nieuwe Weme en Additive Industries. 
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Oem’er worden

Oem’er worden
Kan ik oem’er worden? 
Een begrijpelijke vraag. Klanten als ASML en Philips Healthcare vragen toeleveranciers steeds meer om te investeren 

in technologische ontwikkelingen. Als gevolg daarvan spelen leveranciers vaak met de gedachte om zelf technologieën 

op de markt te brengen. Logisch, want stel: je bent een leverancier met kennis van vacuümtechnologie voor de 

halfgeleiderindustrie. En je kunt onderdelen van die technologie ook als zelfstandig product op de markt brengen, 

onder je eigen merknaam. Pompen, lineaire lagers of filters, bijvoorbeeld. Slim, want op die manier spreid je je 

ontwikkelingskosten over grotere, gestandaardiseerde series. Bovendien ontworstel je je aan de marge- en tijdsdruk 

van de grotere, strategische oem-klant. Voor leveranciers is het oem’erschap dus zeker een aantrekkelijke aanvulling. 

Maar er daadwerkelijk mee beginnen, levert eerst een hoop vragen op. 

Niet alle leveranciers over één kam scheren
De ene leverancier is geschikter om oem’er te worden dan de andere. Voor leveranciers die rechtstreeks betrokken 

zijn bij de ontwikkeling en samenstelling van complete subsystemen, is de stap naar het oem’erschap te overzien. 

Deze systeeminnovatoren weten namelijk al veel over technologieën en applicaties en snappen dus al enigszins hoe 

je een product ontwikkelt. Kijk naar bedrijven als Festo en Bosch Rexroth. Deze eerstelijns-toeleveranciers beantwoorden 

al veel noodzakelijke vragen in hun product & technology roadmap, een werkstuk waarin ze vooruitkijken naar 

ontwikkelingen in de markt. Voor uitvoerende built-to-print-leveranciers ligt dit anders. Zij zijn bij maar een klein deel 

van de stuklijst betrokken en hebben geen ervaring met roadmaps. Voor vooruitkijken hebben ze tenslotte de klant. 

Communicatie is key bij goede roadmap 
Een product & technology roadmap opstellen, is dus wel zo handig voor leveranciers die oem’er willen worden. 

Deze roadmap heeft zeven functies:

1 Voorspellen

2 Ordenen

3 Inspireren

4 Filteren

3

5 Communiceren

6 Opstarten

7 Monitoren
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Communiceren is misschien wel de belangrijkste. De directie 

stelt een roadmap namelijk niet op in een gesloten directiekamer, 

maar op basis van open communicatie met medewerkers uit 

alle disciplines van het bedrijf. Bovendien moet je als oem’er in 

spe een beeld hebben van wat er leeft bij (potentiële) klanten. 

Hiervoor heb je hun betrokkenheid nodig, en dus een goed 

persoonlijk netwerk. Dat bouw je niet in een dag op. Wel door 

regelmatig congressen te bezoeken, vaak op internationale 

beurzen te staan en jarenlang vakliteratuur bij te houden. Ook 

aan de leverancierskant moeten oem’ers hun voelsprieten 

uitsteken op zoek naar technologische kansen. Een roadmap is 

dus zowel een kwestie van market pull als technology push. 

Roadmap is niet heilig
Alle in- en externe contacten aan de voor- en achterkant van het bedrijf inspireren tot nieuwe ideeën. Die stopt de 

beginnende oem’er in een zogenaamde innovation funnel, waaruit hij de meest kansrijke en realistische ideeën filtert 

die niet concurreren met producten van klanten. Daarmee gaat hij aan de slag. In de praktijk blijkt het lastig voor 

ondernemers om vast te houden aan de uitgezette koers en tegelijkertijd oog te houden voor betere ideeën. Sommige 

keuzes vallen tegen. Bovendien komen er nieuwe ideeën op, bij verschillende mensen. Het kan verleidelijk zijn om de 

roadmap los te laten of deze juist star te handhaven. 

Veel komt tegelijk
Als de beste ideeën uit de innovation funnel zijn bepaald, gaat de oem’er aan de slag met de technologie. Maar voor 

hij begint met prototypes bouwen, moet er nog heel wat gebeuren. Vaak nog tegelijk ook: bijvoorbeeld nadenken 

over seriegrootte, design, produceerbaarheid en distributienetwerk. 

Elke stap kost veel tijd. Design is bijvoorbeeld meer dan een behuizing in een bepaalde kleur. De beoogde uitstraling 

moet je kunnen terugzien in álle uitingen. Investeer dus in gedegen documentatie in meerdere talen en een website 

met dezelfde uitstraling en kwaliteit als je product. En in een helpdesk en (internationaal) distributie- en servicenetwerk, 

met goed opgeleide medewerkers die volledig zijn doordrongen van de kernwaarden van je onderneming. Denk je 

pas na over seriegrootte en produceerbaarheid als het prototype klaar is, dan is de time to market per definitie te lang. 

Bovendien heeft iedere keuze invloed op de rest van het ontwikkelingsproces.

Van eindige projecten naar nooit meer loslaten
Ook als het product eenmaal op de markt is, heeft de startende oem’er nog een lange weg te gaan. Een eigen product 

voeren, vergt een fundamentele cultuuromslag die tot in de vezels van een organisatie moet doordringen. In plaats van 

bezig te zijn met een eindig project, zet je een product in de markt dat je niet meer kunt loslaten. En anders dan 

rekening houden met de wensen van een specifieke klant, houd je je bezig met het hele product, de markt en alle 

uitingen eromheen. Hiervoor heb je – naast projectmanagers – medewerkers nodig die in staat zijn je product én 

assortiment te blijven door-ontwikkelen volgens de product & technology roadmap. 

Die stap is lastig voor leveranciers. De kersverse oem’er realiseert zich nog niet dat een non-disclosure agreement 

(nda) ondertekenen als leverancier, iets heel anders is dan je intellectueel eigendom (ip) beschermen als oem’er. Of 

dat je een beursstand voor de promotie van een eindproduct heel anders ontwerpt dan eentje waarin je je kwaliteiten 

als leverancier presenteert. Door deze ‘beginnersfouten’ wordt het potentieel van een product vaak niet volledig benut.

Oem’er worden
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Oem’er worden

Diepe zakken zijn een vereiste
Op eigen kracht een oem’er worden, vergt een helder inzicht in toekomstige marktontwikkelingen en oog voor de 

innovaties waarmee je daarop kunt inspelen. Daarnaast moet je langere tijd veel ballen tegelijk in de lucht kunnen 

houden. En daar heb je diepe zakken voor nodig. De vaak sterk technologisch georiënteerde leveranciers hebben 

dikwijls niet de juiste mensen in huis om een roadmap op te stellen. Daarom moeten deze leveranciers met oem-

ambities investeren in goede marketeers en mensen met verstand van business development en ip-bescherming. 

Als de koers eenmaal is uitgezet, begint het échte spenderen pas. Dan is er geld nodig voor een netwerk van agenten, 

nieuwe distributiekanalen en de aanschaf van CRM-software. Ook moet de website helemaal anders worden ingericht, 

in lijn met de designs, verpakkingen en labels van het product. Eerlijk is eerlijk: meestal is het oriënterende gesprek 

al voldoende om ondernemers te doen inzien dat ze er maar beter niet aan kunnen beginnen. Dat weet ABN AMRO, 

maar ook bijvoorbeeld High Tech NL, het High Tech Business Lab dat ondernemers met oem-ambities bijstaat.

Zelf doen of overnemen? 
Ervaringen uit verschillende markten

Elkaar versterken in de medische markt

De Eindhovense ontwikkelaar van beademings-

apparatuur Macawi Medical Systems bracht  in 

2015 een eerste serie producten uit met DEMCON, 

een high-end technologieleverancier. DEMCON 

maakte de module productierijp, organiseerde 

de supply chain en zette in eigen huis een 

efficiënte assemblage- en testlijn op. Hierdoor kon 

Macawi zijn technologie in een oem-module 

aanbieden aan fabrikanten van complete 

beademingssystemen. Bovendien kon het 

bedrijf klantspecifieke beademings-modules 

maken. Macawi heeft contracten gesloten met 

Europese klanten en voert gesprekken met 

potentiële afnemers in onder meer Azië en de VS. 

Binnen drie jaar wil Macawi minstens 250 modules 

per maand leveren.
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Ervaringen uit de praktijk

Starten als oem’er in de 3D-printingmarkt 
Gat in de markt en ondernemerszin
Kersten zette de stap naar het oem’erschap vooral omdat hij een gat in de markt zag. “Voor een industriële metaal- 

printer is een wereldwijde markt. En Nederland heeft een uitstekend ecosysteem van hightech-toeleveranciers, dat 

absoluut in staat is een printer van wereldformaat te ontwikkelen en bouwen.”

Daarnaast wilden Kersten en Wintermans vooral ondernemen: “Iets zinvols voor de markt tot stand brengen, samen 

met een team. Oem’er worden was voor mij geen doel op zich, ik heb het niet gedaan omdat het een hogere marge 

op zou leveren of meer vrijheid om zelf de koers te bepalen. Als leverancier heb je die mogelijkheden tenslotte ook. 

Maar ik vind wel dat een leverancier moet nadenken over de logische volgende stap in de ontwikkeling van zijn klant. 

Op basis van zijn roadmap kun je proactief iets ontwikkelen. Als je dit vervolgens aanbiedt en je klant is geïnteresseerd, 

dan is het niet meer dan vanzelfsprekend dat je het ip zelf verder gaat vermarkten. In mijn optiek ben je dan nog een 

oem’er, want je bouwt geen complete machine. Maar je bent wel commercieel verstandig.” 

Kersten ziet dat veel leveranciers niet zo proactief zijn, en 

ook niet mee-investeren in ontwikkeling. “Veel oem-klanten 

vinden dat wel prettig, want dan weten ze zeker dat hun 

leverancier nooit een concurrent wordt. En ze houden 

het ip vast, omdat ze zelf alle ontwikkelingen betalen. 

Uiteindelijk is het in veel gevallen een kwestie van een 

machtsbalans. Als je je afhankelijk maakt van de oem’er, dan 

moet je niet klagen dat die zich straks alles toe-eigent.”

Meer toeval dan strategie
Dat de nodige leveranciers de stap zetten naar het oem’er- 

schap is naar Kerstens mening vaak ingegeven door toeval, 

niet door een strategie: “Dan nemen ze noodgedwongen 

een klant over met wie het slecht gaat, omdat ze hier een 

grote vordering op hebben. Maar om zelf een oem’er op 

te zetten, missen ze vaak de toegang tot de eindmarkt. 

En de commerciële competenties die daarbij horen.” 

In 2013 startte de oem’er Additive Industries. Een initiatief 

van Daan Kersten, eerder dga en oprichter van Co-makers 

International, en Jonas Wintermans, ceo van sigaren-

machinemaker ATD Machinery. Samen met een aantal 

grotere toeleveranciers uit de hightechketen ontwikkelden 

ze een 3D-metaalprinter die sneller hoogwaardige, 

gebruiksklare onderdelen produceert in grote volumes. 

In 2015 presenteerden ze het MetalFAB1-systeem aan 

de markt. Inmiddels zijn er (potentiële) klanten in onder 

meer Duitsland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië. 
Daan A.J. Kersten

Additive Industries, Eindhoven
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Een bestaande oem’er overnemen

Een bestaande oem’er 
overnemen 
Profiteren van elkaars sterke punten 
Er is een alternatief voor zelf oem’er worden: een oem’er overnemen. Een veiliger scenario, waarbij toeleverancier en 

oem’er van elkaars sterke kanten profiteren. Waar de leverancier gewend is aan klanten-druk en hierdoor in staat is 

strak op kosten en planning te sturen, heeft de oem’er kennis van unieke technologie en toegang tot een wereldwijde 

markt. En een (succesvol) product voor bestaande klanten, waarmee hij meestal niet alleen op prijs hoeft te concurreren. 

Maar alleen binnen één cultuur
In de praktijk is een dreigend faillissement vaak de aanleiding voor een toeleverancier om een oem’er over te nemen. 

Door de overname kan de leverancier namelijk (een deel van) de vorderingen en omzet veiligstellen. Maar als dit de 

enige motivatie is, dan is kans op succes niet waarschijnlijk. Want om elkaars sterke punten goed te benutten, moeten 

leverancier en oem’er twee verschillende bedrijfsculturen met elkaar integreren. En dat vergt inzet, toewijding en geld. 

Fuseren op één locatie is misschien een goed idee, maar brengt wel kosten met zich mee. Daarnaast vraagt het 

veel energie om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het management moet de engineers aan de leverancierskant 

zover krijgen om de overgenomen oem’er te beschouwen als een (interne) klant. En de ontwikkelaars aan de kant 

van de oem’er moeten accepteren dat buitenstaanders ook goede ideeën kunnen hebben. Lukt het de engineers 

van beide kanten met elkaar in gesprek te gaan, dan leidt dit mogelijk tot de mooiste innovaties. Op basis van de 

diepgaande kennis van unieke technologie bij de ene bloedgroep en de frisse, nieuwsgierige blik van de andere. 

Kortom, ‘overnemen’ heeft een voordeel: er komt in één keer veel kennis de organisatie binnen en een hoop ervaring met 

markt, product en verkoop. Maar ook deze route vergt forse investeringen. Alleen met de inzet van flink wat energie lukt 

het om van twee bedrijven één synergetisch geheel te maken, waarin business development, ontwikkeling, engineering, 

design en marketing goed tot hun recht komen. En er moet vaak een (stevige) overnamesom worden betaald.
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Ervaringen uit de praktijk

Oem’er als dé cash cow
Twee weten meer dan een
“HOAF zat in Nijkerk. Om te integreren, haalde ik het bedrijf snel naar Oldenzaal. Had ik hier niet bovenop gezeten, dan 

was het mislukt.” Door de sterktes van de toeleverancier in te zetten voor de oem’er, bracht NieuweWeme de perfecte 

synergie tot stand. NieuweWeme zag en behandelde HOAF als interne klant. “Natuurlijk hadden we geen verstand van 

hun technologie, maar het was een voordeel om er onbevangen en nieuwsgierig naar te kijken. Zo konden we samen 

een energiezuinige, modulair opgebouwde, autoclaafvrije oven ontwikkelen om vlak en gebogen glas te lamineren.” 

Van boerenonderneming naar kosmopoliet
NieuweWeme bracht de leveranciersdiscipline in: strak op kosten sturen en precies op tijd leveren. Andersom leerde het 

bedrijf van HOAF hoe je internationaal actief bent. “Eerst kwamen onze verkopers niet verder dan honderd kilometer 

van Oldenzaal, nu doen we zaken met agenten in Australië en Canada. En voorheen stonden we met een standje 

van drie bij vier op de beurs in Hardenberg, nu met een stand van 125.000 euro op de internationale glasstec fair. 

Ineens veranderden we van kleine leverancier naar dé 

deskundige op het gebied van infraroodtechnologie. En 

kregen we mensen van overal ter wereld over de vloer 

en besteedden we voor miljoenen aan metaalwerk uit. 

Dat deed wel wat met het gevoel van eigenwaarde 

van iedereen binnen de hele Nieuwe Weme-groep.”

Wie zaait, die oogst
Al die ontwikkelingen en verkoopactiviteiten kostten 

natuurlijk wel geld. Veel geld. “Ik heb er meer dan een 

miljoen in geïnvesteerd, vooral in nieuwe producten 

ontwikkelen. Maar ook in het design, de naam van de 

producten en de bescherming hiervan. Had ik deze oem’er 

als eenling overgenomen via een managementbuy-out, 

zonder de capaciteiten en kwaliteiten van de leverancier 

NieuweWeme, dan had ik het niet gered.” Samen met 

Qdel, een tweede oem’er in de NieuweWeme Groep, 

is HOAF nu dé cash cow van het bedrijf. 

NieuweWeme werd in 2002 oem’er door HOAF over te 

nemen. Er ging ‘een compleet nieuwe wereld’ open voor de 

moduleleverancier uit Oldenzaal; het begin van een jarenlang 

proces dat ‘hartstikke leuk, maar absoluut niet gemakkelijk’ 

was, vertelt directeur Ben Nieuwe Weme. Vooral de integratie 

van de twee bedrijven was een grote uitdaging. Aan de ene 

kant een sterk werktuigbouwkundig en elektrotechnisch 

georiënteerde leverancier, met daar tegenover een oem’er 

met veel kennis van gasgestookte infraroodtechnologie, die 

onder meer onkruidverbranders en glasbuigovens ontwikkelde. 
Ben Nieuwe Weme

NieuweWeme Groep, Oldenzaal



Wat zegt de theorie?
In de loop der tijd zijn er verschillende theorieën ontstaan over de transformatie van toeleverancier naar oem’er. 

Hoewel de terminologie steeds verandert, verschillen ze inhoudelijk weinig van elkaar. Alle theorieën pleiten voor 

meer langetermijnpartnerships en een hechte samenwerking tussen de toeleverketen en oem’ers. Dat geldt ook 

voor de vijf theorieën die we in dit hoofdstuk bespreken:

   Simons strategische functietypologie

   Shih’s smiling curve

   Servitization-theorie volgens Deloitte, Atos Consulting en McKinsey

   De omm-transformatietheorie van ABN AMRO en NEVAT

   Productization-theorie van Praetimus.

Simons strategische functietypologie
In zijn proefschrift ‘De strategische functietypologie’ schreef Martin Simon al in 1989 dat veel organisaties streven naar 

een organisatietype waarbij ze onafhankelijk zijn van klanten. Een vorm waarbij het management de vrijheid heeft 

om naar eigen inzicht te handelen en de organisatie te positioneren. Maar deze ambitie leidt vaak tot problemen. 

Simon onderscheidt het productfunctie-type (eigen product) en het capaciteitsfunctie-type (dienstverlenend, 

built-to-print). Hij constateert dat veel capaciteitsbedrijven zich willen transformeren tot productbedrijf. Zeker 

omdat productbedrijven steeds vaker in staat zijn om ook maatwerk te leveren, dankzij de introductie van nieuwe 

procestechnologieën en automatisering (mass customization). In grote lijnen kun je Simons productfunctietype 

een ‘oem’er’ noemen, terwijl het capaciteitsbedrijf vergelijkbaar is met de industriële toeleverancier. 

 

Mengvorm is recept voor mislukking

Veel toeleveranciers vinden hun afhankelijkheid van een beperkt aantal klanten en hun kleine reikwijdte benauwend. 

Ze dromen vaak van een productorganisatie met eigen merken. Maar beide bedrijfstypes vragen om verschillende 

verdienmodellen en een fundamenteel andere organisatie-inrichting, aansturing en managementstijl. Problemen ontstaan 

vooral wanneer de twee types met elkaar worden vermengd. Volgens Simon leiden tussenvormen bijna altijd tot 

mislukking. Zo zijn de lange managementlijnen en strikte outputmeting op productiecijfers van een productorganisatie 

funest voor capaciteitsbedrijven. Capaciteitsbedrijven moeten juist snel en flexibel kunnen inhaken op klantvragen. 

9

Wat zegt de theorie?



10

Wat zegt de theorie?

En een productbedrijf kan nog wegkomen met dure leaseauto’s en marmeren gevels, maar een capaciteitsbedrijf 

moet juist imponeren met kennis van zaken. Een functietransformatie van toeleverancier naar oem’er is dus veel 

meer dan alleen een R&D-afdeling opzetten en een marketingmedewerker inhuren. Het is een traject van jaren, 

waarbij de hele organisatie en al haar medewerkers zich moeten aanpassen.

Shih’s smiling curve
Er is meerdere keren onderzoek gedaan naar de verdien-

modellen van toeleveranciers en oem’ers. Een van de 

bekendste theorieën is de smiling curve van de Taiwanees 

Stan Shih. Als oprichter van computerfabrikant Acer 

realiseerde hij zich dat er relatief meer geld werd verdiend 

met ontwikkeling, ontwerp, engineering, branding, verkoop 

en marketing dan met productie en assemblage. De smiling 

curve geeft dit duidelijk weer: aan de uiteinden van de smile 

− de eerste en laatste fase van het productieproces − wordt 

de meeste waarde toegevoegd. Bovendien is de smile 

door de harde concurrentie uit lagelonenlanden de laatste 

decennia verdiept. Toen China zich steeds meer manifes-

teerde als fabriek van de wereld, begon de industrie in hoge- 

inkomenslanden waarde te creëren door diensten in producten 

te integreren. Denk aan uniek design, slimme ICT-monitoring, 

kalibratiediensten, onderhoudscontracten en lease. 

Assemblage is niet hetzelfde als productie

Toch is de theorie van Shih niet een-op-een toepasbaar op de Nederlandse situatie. Acer was dertig jaar geleden meer 

een assemblagefabriek dan een industriële toeleverancier. Pure assemblage heeft een lage toegevoegde waarde, vooral 

in de eindmarkt van (consumenten)elektronica en elektrische apparaten. Nederlandse toeleveranciers produceren vooral 

halffabricaten en onderdelen, en assembleren op moduleniveau − meestal mid- of hightech. De toegevoegde waarde 

hiervan is veel hoger, doordat ook diensten als inkoop, engineering, opslag en distributie zijn inbegrepen. De eindmarkt 

is hoofdzakelijk business-to-business, zoals de machinebouw. Acer verkoopt aan de eindconsument.

Deloitte, Atos Consulting en McKinsey: 
voortgaande servitization van de oem’er
De smiling curve is eerder een pleidooi voor servitization 

van de oem’er dan voor de transformatie van leverancier 

tot oem’er. Servitization is het veranderproces waarbij 

dienstverlening steeds meer de hoeksteen van een 

oem’er wordt, in plaats van de traditionele verkoop van 

producten of machines. In plaats van een kostenpost, 

wordt service zo een kans om de afnemer beter van 

dienst te zijn. En daarmee om extra omzet te genereren. 

Uit onderzoek van Deloitte (2006) en Atos Consulting 

(2011) en McKinsey/VDMA (2014) bleek dat oem’ers 26 

procent van hun omzet al uit de verkoop van diensten en 

onderhoud haalden. Nu, tien jaar later, zal dit percentage 

alleen maar gegroeid zijn. 
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Bron: The smiling curve, Stan Shih, 1992

Aandeel van diensten en onderhoud in totale omzet

Industriële sector Gemiddeld %

Aerospace & defensie 47%

Automotive 37%

Diversified industrie 20%

Hightech & telecom machinebouw 19%

Life science / medische technologie 21%

Alle industriële bedrijven 26%

Bron: The service revolution in global manufacturing industries, 
Deloitte, 2006
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ABN AMRO: transformatie van toeleverancier naar omm’er
In 2008 publiceerde ABN AMRO samen met branche-vereniging NEVAT en DBSC Consulting een rapport over de 

transformatie van toeleverancier naar omm’er. Een original module manufacturer (omm’er) voegt inkoop, assemblage 

en testing toe aan haar activiteiten en levert een complete (sub)module aan de oem’er in plaats van alleen de 

onderdelen. Het rapport ‘Raising the bars; strategische agenda voor de Nederlandse toeleverindustrie’ bood handvatten 

voor de verdere professionalisering van de Nederlandse toeleveranciers. Het rapport concludeerde dat toeleveranciers 

en oem’ers elkaar continu moeten stimuleren tot verbetering. Want zo wordt wederzijdse afhankelijkheid omgezet in 

een innovatieversnelling, waarbij beide partijen steeds op elkaar kunnen afzetten en zo samen hogerop klimmen. 

Maar dat vereist wel een omslag in denken, zowel van de oem’er als van de toeleverancier. De investering in middelen 

als geld, tijd en kennis gaat gezamenlijk. Risico’s worden gedeeld en verdienmodellen zijn niet meer gebaseerd op 

‘kostprijs plus’, maar op de waarde van de geleverde module of het halfproduct. In 2008 waren er nog maar een paar 

voortrekkers die ambitieus de weg naar het omm’erschap insloegen. Inmiddels staat de transformatie in de agenda 

van veel meer toeleveranciers. 

Praetimus: nieuw onderzoek over productization van de toeleverketen
Het blijkt niet makkelijk om de stap naar het omm’er- of oem’erschap succesvol te zetten. In opdracht van de BOM en 

Brainport Industries deed adviesbureau Praetimus in 2015 daarom opnieuw onderzoek. In plaats van omm’er 

gebruikten zij de term productization: het proces waarbij de toeleverancier een concept of technologie uitontwikkelt 

tot een module of semi-product dat gestandaardiseerd, getest, industrieel produceerbaar en commercieel is. 

Het voordeel van zulke modules of halfproducten is dat ze door verschillende oem’ers gebruikt kunnen worden. 

Veel hightech-toeleveranciers zijn inmiddels gefaseerd onderweg van built-to-print, via built-to-specifications naar 

built-to-roadmap. In deze laatste fase ontwikkelt en produceert de toeleverancier een onderdeel of module volledig 

op basis van zijn eigen technologische ontwikkeling, competenties en marktkennis (roadmap). En ook nog eens voor 

eigen rekening. Dit zorgt ervoor dat de relatie tussen toeleverancier en oem’er steeds hechter wordt: van coöperatief 

naar afhankelijk tot uiteindelijk geïntegreerd, waarbij de oem’er zijn toeleverancier als volwaardige partner ziet.

Wat zegt de theorie?

Oem’er

1
Uitbesteden van volume 
(flexibiliteit van 
capaciteit)

3
Uitbesteden van (deel)
van productieproces-
functionele specs 

2
Uitbesteden van (deel) 
van productieproces-
tekening

4
Uitbesteden productie 
op moduleniveau-
functionele specs

Toeleverancier

2
Built-to-print

Toeleverancier 
van capaciteit

Module-producent

4
Engineren van 
modules op basis 
functionele specs

3
Engineren van parts 
op basis van 
functionele specs

5
Zelf ontwikkelen en 
vermarkten van 
functionele modules

Bron: Raising the bars, strategische agenda voor de Nederlandse toeleverindustrie, ABN AMRO en NEVAT, oktober 2008
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Strategisch en financieel vs. emotie en cultuur

In het onderzoek constateert Praetimus dat de voordelen van productization meestal strategisch en financieel zijn, 

terwijl de weerstand ertegen vooral uit emotie en cultuur voortkomt. Toeleveranciers zien productization als de sleutel 

tot verdere groei en lock-in van hun afnemers, maar ze missen vaak de onderscheidende competenties om echt waarde 

toe te voegen. Ook zien ze productization vaak als een ‘moetje’: de grote, machtige oem’ers dwingen het af, terwijl de 

toeleveranciers vaak geen overtuigende business case (en een verdienmodel) voor een vergaande samenwerking hebben. 

Voor de oem’ers geldt dat ze zich door uitbesteding 

beter kunnen concentreren op hun kernactiviteiten. Ze 

maken makkelijker werkkapitaal vrij en kunnen hun 

kostenstructuur flexibiliseren. Tegelijkertijd speelt de 

angst voor een te grote afhankelijkheid, en voelen ze 

weerstand tegen het idee dat de activiteiten waarmee 

ze groot zijn geworden, nu buiten de deur plaatsvinden. 

Ook vinden veel oem’ers het lastig om voortaan niet-

klantspecifieke oplossingen van hun toeleveranciers te 

accepteren. 

Nederlandse toeleveranciers blijven achter

Volgens het onderzoek lopen Nederlandse toeleveranciers 

in het transformatieproces achter op hun buitenlandse 

collega’s. Internationale bedrijven als Festo, Bosch Rexroth 

en Zeiss kunnen we als built-to-print aanmerken. In 

Nederland zijn VDL ETG, AAE en CCM op de goede weg: 

deze toeleveranciers vertonen al kenmerken van een 

oem’er. Toch waarschuwt Praetimus voor de groeiende 

kloof tussen oem’ers en toeleveranciers. Oem’ers zetten 

vol in op uitbesteding en vragen om built-to-roadmap 

oplossingen, terwijl de Nederlandse leveranciers vaak 

nog op het niveau ‘built-to-print plus’ zitten. Bovendien 

hebben ze niet genoeg managementcapaciteit om de 

stap naar het oem’erschap te zetten. 

In vergelijking met 2008 staat de transformatie van 

toeleverancier naar oem’er op meer agenda’s, maar de 

weg ernaartoe is moeilijk en vraagt om een cultuuromslag. 

De transformatie lukt alleen als toeleveranciers en oem’ers 

gezamenlijk de investering doen. En dus ook hun risico’s 

en winst verdelen. 

Wat zegt de theorie?

Bron: Productization of supply companies, Praetimus, nov 2015 

AfnemerOem’erToeleverancier

Productization Servitization

Uitbesteding Uitbesteding

Zelf doen of overnemen? 
Ervaringen uit verschillende markten

Synergie door overname in de 

farmatechmarkt

Technobis nam recent Avantium Pharmatech over. 

Dit is een oem’er van kristallisatiesystemen die 

Technobis lange tijd, als leverancier, voor Avantium 

ontwikkeld en gebouwd heeft. Technobis kende 

dus al de technologie, markt en mensen. En nu 

beschikt het bedrijf ook over een verkoopdirecteur 

in de VS, die ook de toeleveringsactiviteiten 

onder de aandacht van klanten kan brengen. 

Voor een ontwikkelende leverancier is het lastig 

om grote projecten binnen te halen die in de 

planning netjes op elkaar aansluiten. Oem-werk 

kan die gaten in de planning perfect vullen. 

Bovendien zou het voor Technobis lastig zijn 

geweest om zelf oem-producten te ontwikkelen 

die succesvol zijn én niet concurreren met die van 

eigen klanten. Met deze overname is dat probleem 

er minder. Daarnaast is de marge op oem-

systemen beter dan op uurtje-factuurtje-werk.
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Hans Michels
CCM, Nuenen

CCM uit Nuenen, tegenwoordig onderdeel van Sioux, 

besloot in 2011 oem’er te worden. Of beter gezegd, 

ze wilden transformeren tot een built-to-roadmap 

leverancier. Door productization wilde het bedrijf meer 

marge halen en een wereldmarkt bedienen, vertelt 

managing director Hans Michels. “Als systeem-

leverancier ontwikkel je samen met je klant. Het contact 

is intensief; daarom is het handig dicht bij Nuenen te 

blijven. Als oem’er ontwikkel je één keer voor de hele 

markt. Je gaat dus de wereld over met je product.” 

Ervaringen uit de praktijk

Van regionaal bedrijf tot wereldspeler
Michels’ bedrijf produceert onder andere de Generic Substrate Carrier (GSC), een module om substraten voor 

grafische en industriële productiedoeleinden te positioneren. “We hebben een grote klant gevonden bij wie we ons 

systeem gaan integreren. Echt snel gaat het niet. Normaal gesproken moet je ongeveer zeven jaar uittrekken om een 

nieuw product in de markt te zetten. Dat wisten we, maar dat het zo langzaam gaat, was wel even wennen.”

Specialiseren, evolueren en verkopen
Ook nieuw voor CCM: ze kregen de specificaties niet 

van de klant, maar moesten deze zelf ontwikkelen. 

“Dat vergt diepgaande kennis van de markt. Voor de 

GSC bestaat een nichemarkt met wereldwijd ongeveer 

vijftig klanten. Door hen persoonlijk te bezoeken, kregen 

we een goed beeld van hun behoeftes. En om de markt 

nog beter te leren kennen en het product te promoten, 

bezochten we bovendien specialistische beurzen. Ons 

salesverhaal veranderde: in plaats van onze klant te 

vertellen dat we zijn probleem voor hem oplossen, bieden 

we een standaardoplossing aan.” Hiervoor nam CCM 

nieuwe mensen aan. 

‘Dat kunnen we niet meer aan de klant overlaten’
En dan was er nog het financiële plaatje. “Ook de liquiditeit 

die je nodig hebt voor een langdurig ontwikkeltraject weegt 

zwaar mee. Als oem’er doe je dit zonder een klant die 

meefinanciert of garant staat. Daarnaast moesten we 

geld steken in een businessplan en zijn we nog bezig 

de service en nazorg op te zetten. Dat kunnen we niet 

meer aan onze klant overlaten, we zijn nu zelf de oem’er.”



Onderzoek van financiële data
Maken oem’ers meer winst?
Veel leveranciers zien het als een aantrekkelijke optie om zelf oem’er te worden. Ze verwachten dat ze dan meer aan 

het stuur komen te zitten, internationale markten kunnen betreden en vooral: hogere marges halen. Die laatste 

veronderstelling komt in veel gesprekken met ondernemers terug. Ze wijzen vaak op de indrukwekkende winsten van 

succesvolle oem’ers als ASML. En inderdaad: uit het jaarverslag over 2014 van deze grote machinebouwer blijkt dat 

het bedrijf een EBITDA-margei van 26,2 procent en een EBIT-margeii van 21,9 procent behaalde. Maar dit is wel een 

Nederlandse uitschieter in een internationale nichemarkt, waarin ASML bijna een monopolie heeft. De marges van 

andere succesvolle Nederlandse oem’ers als Lely, Vanderlande en Boon-Edam, liggen al een stuk lager. 

Vooral oem’ers in Maakindustrie Top 100 
MBCF stelt elk jaar voor het blad Management Team de Maakindustrie Top 100 samen. Vooral omzetgroei, gemiddelde 

ROICiii (Return On Invested Capital) en de gemiddelde EBIT-marge over de laatste vijf jaar bepalen de plek in de ranglijst. 

Al drie jaar overheersen hierop de oem’ers, zoals Huisman, 

Van Aarsen, Kaak, Ottevanger, Moba, Rademaker en 

Bronkhorst High-Tech. De toeleveranciers nemen maar 

rond de dertig procent van de lijst voor hun rekening, 

bijvoorbeeld Oerlemans Packaging, HSV, Tosec, 

NTS-Group, Hordijk en Lovink Industries. De lijst lijkt 

dus te bevestigen dat oem’ers winstgevender zijn dan 

industriële toeleveranciers. 

CBS: oem’ers halen hogere EBITDA-marge
Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt 

financiële statistieken bij over toeleveranciers en oem’ers. 

De meest recente cijfers dateren helaas uit 2013, maar 

ook deze tonen aan dat de Nederlandse machinebouwers 

(oem’ers) sinds 2011 een hogere EBITDA-marge behaalden 

dan de toeleveranciers (in de metaalproductenindustrie).

16%
14,7%

12,2%
12,2%

10,1%
10,3%10,4%

9,8%

6,3%

11,0%

14%

12%

10%

8%

6%

4%
2009 2010 2011 2012 2013

EBITDA-machinebouw

EBITDA-metaalproducten
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i  De EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) is een maatstaf voor de brutowinst voor aftrek van overheadkosten van een bedrijf. De Nederlandse 
vertaling is ‘inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill’. Het wordt gebruikt als maatstaf voor de winst die een 
onderneming haalt met haar operationele activiteiten, zonder dat hier kosten en opbrengsten van de financiering in verwerkt zitten. De EBITDA-marge is de EBITDA gedeeld door de 
omzet en vermenigvuldigd met 100 in procenten.

ii  De EBIT (Earnings Before Interest and Tax) is een maatstaf voor de operationele inkomsten van een onderneming voor aftrek van rente (interest) en belasting (tax). Het wordt 
gedefinieerd als de omzet minus de kosten van gewone bedrijfsuitoefening, exclusief financiële baten en lasten en belastingen. De EBIT kan vooral gebruikt worden om de operatieve 
gang van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. De EBIT-marge is de EBIT gedeeld door de omzet en vermenigvuldigd met 100 in procenten.

iii  De ROIC (Return On Invested Capital) geeft een gevoel van de effectiviteit waarmee een bedrijf zijn geïnvesteerde vermogen om weet te zetten in winstgevendheid. De ROIC is altijd 
een percentage en wordt berekend door de netto winst minus het uitgekeerde dividend te delen door het totale vermogen van het bedrijf. 
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Steekproef ABN AMRO: toeleveranciers maken meer marge
Een steekproef onder honderd ABN AMRO-klanten in de machinebouw (oem’ers) en metaalproductenindustrie (toeleve- 

ranciers), laat een ander beeld zien. Uit de honderd verzamelde jaarrekeningen van 2014 blijkt dat de toeleveranciers 

met 11,7 procent een hogere gemiddelde EBITDA-marge halen dan de oem’ers (9,7 procent). Ook als je de uitschieters 

eruit filtert, blijft de marge van toeleveranciers (mediaan: 10,8 procent) hoger dan die van de oem’ers (8,4 procent).

 

Interessant is wel dat de grote oem’ers met een omzet van meer dan vijftig miljoen euro het bijna dubbel zo goed doen 

als hun kleinere collega’s. Ze hebben ook een hogere EBITDA-marge dan de gemiddelde leverancier. Bij de toeleveranciers 

is het precies andersom: hier zorgt een grotere schaal juist voor lagere EBITDA-marges. Leveranciers met een omzet 

onder de twintig miljoen euro laten hogere EBITDA-marges zien dan hun collega’s met een omzet boven dit bedrag. 

Oem’ers EBITDA

Gemiddelde 9,7%

Gemiddelde groot > 50 mio 13,1%

Gemiddelde klein < 50 mio 7,2%

Mediaan 8,4%

Bron: ABN AMRO, jaarcijfers 2014

 

Toeleveranciers EBITDA

Gemiddelde 11,7%

Gemiddelde groot > 20 mio 7,7%

Gemiddelde klein < 20 mio 13,6%

Mediaan 10,8%

 

Een genuanceerd beeld
De aanname dat oem’ers zonder meer grotere marges behalen dan toeleveranciers, lijkt dus niet helemaal te 

kloppen. Toeleveranciers investeren veel in hun machinepark en in het kennisniveau van werknemers. Beide 

moeten namelijk up-to-date blijven. Maar op hun beurt investeren oem’ers veel in onderzoek en ontwikkeling, 

zonder dat ze daarbij direct zicht hebben op succes. Ook kost het veel geld om het intellectueel eigendom vast te 

leggen. Tot slot is een merk en internationaal distributiekanaal opzetten en onderhouden erg kostbaar. 

Grote oem’ers doen het goed, maar kleine toeleveranciers beter
Een conclusie die we wel kunnen trekken, is dat de grote oem’ers (met een omzet boven de vijftig miljoen euro) het 

beter doen dan de gemiddelde industriële toeleverancier. Dit komt overeen met het beeld dat het CBS en MBCF 

schetsen. Maar uit de steekproef van ABN AMRO blijkt dat kleinere, vaak specialistische toeleveranciers het minstens 

zo goed doen. Dit zijn bedrijven die dicht tegen de klant aanzitten, met een platte organisatiestructuur, die ultiem 

maatwerk leveren en waar elk probleem als een uitdaging wordt gezien. Ook de CBS-cijfers laten zien dat hun 

EBITDA-margeontwikkeling door de jaren heen stabiel rond de tien procent blijft. De machinebouwers vertonen een 

veel beweeglijker beeld, misschien doordat zij veel projectmatiger werken en in grote mate afhankelijk zijn van de export.

Eindnoten

ABN AMRO Klantportefeuille (n=100)



Zelf doen of overnemen? Ervaringen uit verschillende markten

Een hybride tractor voor duurzame landbouw

Twee toeleverende machinefabrieken, Boessenkool 

en Thomassen, zetten samen de OEM Group op: 

Osse Equipment Manufacturing Group. Inmiddels 

brengen ze verschillende producten op de markt. 

Zo ontwikkelde de groep een schoner, gebruiks-

vriendelijker en goedkoper LPG-vulpistool, 

omdat er bij de ontkoppeling van traditionele 

LPG-vulpistolen nog steeds gas vrijkomt. Tijdens 

dit proces zochten ze naar een goedkopere 

productiemethode. Daarnaast komt de groep met 

een multifunctionele, hybride landbouwmachine: 

de Multi Tool Trac. De twee toeleveranciers 

begonnen een oem’er om robuuster te worden 

en minder afhankelijk te zijn van één of enkele 

markten. Bovendien wilden ze inspelen op de 

groeipotentie van de markt in duurzamere 

producten en diensten. 

In een consortium bouwen aan een tafel-

elektronenmicroscoop

Om het idee van een nieuw tafelmodel elektronen-

microscoop uit te werken, vormde zich in 2003 een 

consortium van toeleveranciers. Hierin zaten de 

NTS-Group als mechatronische system supplier, 

Sioux voor de embedded software, Pemstar voor de 

elektronica en Van Berlo Studio’s voor het industrieel 

design. Verder deden ook Philips, Pfeiffer Vacuum, 

KMWE en CCM mee. Van alle partijen wilden 

NTS-Group en Sioux uiteindelijk risicodragend 

participeren. Mede dankzij deze financiële inbreng 

kwam er FEI-budget los om een desktop SEM 

(scanning electron microscope) op de markt te 

brengen. De andere deelnemers waren als ‘gewone’ 

toeleveranciers nauw betrokken bij de ontwikkeling 

en bouw van de tafelmicroscoop, met NTS-Group 

in de rol van uitbesteder. 

In 2009 ontstond uit de samenwerking een zelfstandige 

onderneming: Phenom-World. Deze bleek zeer 

succesvol: in 2015 gingen er maar liefst 1.500 SEM’s 

over de toonbank. Over 2014 was de omzet van 

Phenom-World zo’n 20 miljoen euro. Voor 2020 zijn 

de verwachtingen hooggespannen: er wordt een 

omzetverdubbeling voorspeld. 
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Verder onderzoek voor betere onderbouwing
Om de verschillende bedrijven in de steekproef onderling te kunnen vergelijken, hebben we de EBITDA-marge 

gebruikt. Dit kengetal wordt niet beïnvloed door af-schrijvingsregime of financieringsstructuur. Verder hebben we de 

historische cijfers van de periode 2009-2013 niet meegenomen in de berekening. Tijdens de recessie hebben veel 

bedrijven gereorganiseerd, wat kosten meebracht die buiten hun directe activiteiten vielen. Deze kosten zouden het 

onderzoeksbeeld vertroebelen. 2014 was voor zowel toeleveranciers als oem’ers een goed jaar. 

Helaas was onze steekproef te klein om een goed statistisch oordeel te kunnen vellen. De groep respondenten 

bestond vooral uit machinebouwers en toeleveranciers in de plaatbewerking, verspaning en mechatronica. We hopen 

echter dat de proef een aanzet is tot meer onderzoek naar de verdienmodellen en opbrengsten van leveranciers en 

oem’ers. Met een grotere steekproef, over een langere periode en met meer ratio’s, zoals EBIT en brutomarge.



Conclusie
Oem’er worden: de opbrengsten en investeringen
Niet iedere leverancier moet oem’er worden. Zeker niet. Goede, betrouwbare toeleveranciers worden steeds belangrijker voor 

de uitbestedende oem’er. Leveranciers van capaciteit moeten excelleren in kwaliteit, leverbetrouwbaarheid én lage kosten. 

Toeleveranciers die nu al meer toeschuiven naar het oem’erschap, zullen hun hele organisatie snel moeten transformeren. 

Een mengvorm zonder duidelijke keuze leidt tot een niet heldere positionering in de keten en zal op termijn leiden tot een 

lagere winstgevendheid.

Aannemen of overnemen?
Er zijn twee manieren voor leveranciers om oem’er te worden: een bestaande oem’er overnemen of er zelf een creëren. 

Op de volgende pagina zijn de opbrengsten en investeringen voor beide keuzes schematisch weergegeven. Beide opties 

genereren opbrengsten en vragen investeringen:

Conclusie
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Samenwerken in de verpakkingsmarkt 

Hitech Group werd oem’er door de activiteiten en het 

intellectuele eigendom van Buhrs in Zaandam over te 

nemen. Voor Hitech betekende dit een strategische 

versterking van zijn activiteiten op het gebied van 

service, reparatie, onderhoud en verbetering 

van systemen in de verpakkingsindustrie. Buhrs 

kreeg toegang tot de ontwikkel-, engineering- 

en assemblagecapaciteit van Hitech Group en 

kon hierdoor nieuwe verpakkingssystemen- en 

toepassingen ontwikkelen. Bovendien stelde de 

overname Buhrs in staat zijn service te verbeteren. 

Generieke oem-module in hightech sector

Systeemleverancier AAE ontwikkelde een eigen 

oem-module: het New Generation Assembly 

Platform. Hiermee brengen ze in plaats van 

klantspecifieke machines, een generiek platform op 

de markt. Het voordeel: het ontwikkelde ip blijft bij 

AAE, in plaats van bij de klant die voor vervolgseries 

elders zou kunnen gaan shoppen. Als oem’er kan 

AAE wél ruimte claimen om de technologie ook voor 

andere klanten in dezelfde markt in te zetten. Door 

productization is het bedrijf in staat investeringen 

over grotere series terug te verdienen. 

Zelf doen of overnemen? Ervaringen uit verschillende markten



Conclusie

 

Oem’er worden

Opbrengsten Investeringen
Door (ook) oem’er te worden, ontworstelt de leverancier zich 
aan de prijs- en tijdsdruk van grote strategische klanten én 
fabrikanten 

Managementtijd

Door ook oem’er te zijn, kan een leverancier een betere 
leverancier worden. Hij begrijpt de uitdagingen van zijn 
oem-klant beter

Geld

Door ook leverancier te zijn, kan de oem’er scherper sturen op 
tijd en geld

Tijd en geld. Richtlijn: twee keer meer dan je verwacht, terwijl het de 
helft van de omzet oplevert waar je op rekent

Een planning waarin projecten elkaar netjes opvolgen, is een 
utopie. Werk voor de eigen oem’er kan de gaten vullen

Bij de leverancier, die nu ook wereldspeler is, stijgt het gevoel 
van eigenwaarde

Oem’er overnemen Oem’er creëren

Opbrengsten Opbrengsten
De oem’er krijgt toegang tot de ontwikkel-, engineering- en 
assemblagecapaciteit van de leverancier

Het ontwikkelde ip in een oem-apparaat of -module blijft in eigen 
huis, terwijl een leverancier dit ip vaak moet overdragen aan 
de klant 

De leverancier krijgt toegang tot kennis van de markt, business 
development, marketing en een wereldwijd sales- en 
servicenetwerk

Een oem’er kan meerdere en andere markten bedienen dan de 
leverancier en zo aan robuustheid winnen 

De oem’er kan zijn kosten verlagen en doorlooptijd verkorten 
door te leren van de leverancier die gewend is om te gaan met 
grote budget- en tijdsdruk

Zelf een oem’er opzetten geeft de ruimte om zelf een verkoop- en 
marketingkanaal op te zetten in samenwerking met agenten, 
distributeurs en andere oem’ers 

De oem’er kan meerdere en andere markten bedienen dan de 
leverancier, zodat de combinatie aan robuustheid wint

Investeringen Investeringen
Er moet meestal in één keer een forse overnamesom worden 
betaald

Een product & technology roadmap opstellen in samenspraak met 
medewerkers, klanten en leveranciers

De product & technology roadmap bijstellen, waarbij rekening 
wordt gehouden met de nieuwe competenties die de combinatie 
tussen leverancier en oem’er oplevert

Er moeten innovaties tot stand komen die voorzien in een marktvraag 
zonder te concurreren met die van de leveranciersklanten

Het kan grote inzet van tijd en geld vergen om van de combinatie 
leverancier-oem’er een synergetisch geheel te maken

Er moet worden geïnvesteerd in het vinden, aannemen en inwerken 
van mensen met marketingkwaliteiten, verstand van business 
development én marktkennis. Ook moeten er productmanagers 
worden geworven die hun product ‘nooit meer loslaten’

Productverbeteringsvoorstellen kunnen op weerstand stuiten 
bij de oem’er

Er moet worden geïnvesteerd in de opbouw van een wereldwijd 
sales- en servicenetwerk, een helpdesk, website, CRM-software etc

De oem-organisatie kan te weinig lean zijn en een te dure 
kostenstructuur voor de toelever- en distributieketen hebben

 

Een oem’er overnemen kan een leverancier de zoektocht 
besparen naar een product dat succesvol is én niet concurreert 
met dat van zijn klanten
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