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Dit artikel behandelt het fenomeen stickiness2 dat kan
optreden bij kostengedrag. Allereerst wordt een aantal
redenen voor het fenomeen stickiness van kosten be-
schreven, waarna een literatuuroverzicht wordt gegeven
van studies die stickiness onderzoeken. Uit dit over-
zicht volgt een aantal implicaties voor managers.

1. Inleiding

Stickiness betekent dat kosten sneller stijgen wanneer het
activiteitenniveau van een onderneming stijgt, dan dat
het kostenniveau daalt wanneer het activiteitenniveau
van een onderneming daalt. Grafisch kan stickiness wor-
den uitgelegd met behulp van figuur 1.
Stel dat het activiteitenniveau, bijvoorbeeld de hoeveel-
heid geproduceerde producten, met 1% stijgt, dan stijgt
het kostenniveau vaak met minder dan 1% (niet-propor-
tioneel), zeg x%. Bij een daling van het activiteitenniveau
dalen de kosten echter slechts met y%, waarbij y kleiner
is dan x. Dit fenomeen wordt stickiness genoemd. 

Stickiness wordt niet uitsluitend veroorzaakt door het
bestaan van vaste kosten. Vaste kosten hebben immers
geen relatie met veranderingen in de hoogte van het acti-
viteitenniveau en kunnen derhalve niet tot asymmetrie
leiden. Stickiness wordt veel eerder veroorzaakt door het
feit dat managers specifieke beslissingen moeten nemen
om het kostenniveau aan te passen aan het activiteiten-
niveau. Dit is eenvoudiger voor een stijging van een kos-
tenniveau dan voor een daling daarvan. Managers nemen
bijvoorbeeld niet graag direct ontslagmaatregelen wan-
neer het activiteitenniveau daalt aangezien ze hopen dat
dit binnenkort weer aantrekt en ze de ontslagen werkne-
mers weer nodig zullen hebben. Dergelijke effecten – het
vertragen van een verlaging van kostenniveau bij een
daling van het activiteitenniveau – leiden tot stickiness
van kosten. Stickiness is dus zowel een institutioneel pro-

bleem van de organisatie, namelijk de aanwezigheid van
vaste kosten, alsmede een motivationeel probleem van
managers, namelijk de afkeer om het kostenniveau te ver-
lagen.

Inzicht in het gedrag van kosten is belangrijk voor onder-
nemingen, aangezien dit kostengedrag vaak een rol speelt
tijdens het budgetteringsproces en de prestatie-evaluatie
van managers. Het analyseren van kostengedrag is theo-
retisch van belang omdat alle kostenallocatiesystemen
ervan uitgaan dat de kosten uit een kostengroep propor-
tioneel veranderen met de kostenveroorzaker (Noreen,
1991). Verder wordt verondersteld dat de gebruikte kosten-
veroorzakers een symmetrische invloed hebben op de
omvang van de kostengroep. Dat wil zeggen: wanneer een
product of service meer gebruikmaakt van een bepaalde
activiteit, leidt dit tot een zelfde verhoging in de kosten
dan de daling in de kosten wanneer het product of ser-
vice minder gebruikmaakt van de activiteit. Wanneer aan
deze voorwaarden niet wordt voldaan, zal elk kostenallo-
catiesysteem leiden tot vertekeningen in de toerekening
van kosten naar afdelingen of producten. 

Verder is inzicht in kostengedrag belangrijk voor het han-
teren van flexibele budgetten. Flexibele budgetten gaan

1 Met dank aan Martijn Schoute voor de waardevolle opmerkingen bij
eerdere versies van dit artikel.

2 Het is niet duidelijk wat de Nederlandse term voor stickiness zou
moeten zijn. Het meest in de buurt lijkt het begrip ‘rigide kosten’ te
komen. Het is echter niet duidelijk of deze term ook de asymmetrie
vat. In de Duitse literatuur wordt wel gesproken over ‘Kostenrema-
nenz’, maar ook hier is het onduidelijk of de richting van het activi-
teitenniveau invloed heeft op de omvang van de verandering in
kosten. Derhalve wordt de Engelse term stickiness gebruikt, die de
lading van het fenomeen het best lijkt te dekken.
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Figuur 1. Grafische weergave van stickiness.
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ervan uit dat managers meer kosten mogen maken dan
begroot wanneer meer omzet wordt gegenereerd, dus
wanneer het activiteitenniveau hoger wordt, terwijl ze
minder kosten mogen maken wanneer ze minder omzet-
ten dan begroot. Probleem hierbij is echter dat kosten
vaak al op basis van de planning worden vastgelegd, bij-
voorbeeld doordat werknemers worden ingepland en
machines worden aangekocht. Deze committed costs zijn
derhalve niet meer terug te draaien wanneer de omzet
achterblijft bij de voorspelling. Aangezien managers wel
productiemiddelen moeten vastleggen voordat het wer-
kelijke activiteitenniveau bekend is, lijkt het oneerlijk
om managers voor dit soort effecten verantwoordelijk te
houden en bijvoorbeeld hun beloning hiervan afhanke-
lijk te maken.

De rest van dit artikel is op de volgende manier gestruc-
tureerd. In paragraaf 2 worden oorzaken van stickiness
gegeven. Vervolgens beschrijft paragraaf 3 het uitgevoer-
de empirisch onderzoek naar de omvang van stickiness
en factoren die de omvang van stickiness beïnvloeden.
Tenslotte worden in paragraaf 4 implicaties uit het onder-
zoek naar stickiness en richtingen voor verder onderzoek
gegeven.

2. Oorzaken voor stickiness

Alhoewel een indeling in vaste en variabele kosten de
meest bekende en meest gedoceerde kostenclassificatie
is, heeft deze het probleem dat soms moeilijk is vast te
stellen wanneer kosten nu volledig variabel of volledig
vast zijn. Daarom wordt vaak een indeling van kosten
gemaakt in engineered en committed costs (Kaplan, 1992;
Kaplan, 1994).3 Engineered costs zijn kosten die propor-
tioneel veranderen met veranderingen in het activiteiten-
niveau: wanneer het activiteitenniveau met 1% stijgt, stij-
gen ook de kosten met 1%. Hierbij kan worden gedacht
aan kosten van grondstoffen of halffabrikaten, bijvoor-
beeld een chip in een computer. Een computer zal niet
werken zonder chip en de kosten van chips stijgen der-
halve proportioneel met het aantal gefabriceerde compu-
ters. Committed costs daarentegen veranderen alleen wan-
neer managers initiatieven nemen om deze te veranderen.
Committed costs zijn kosten die veelal gemaakt moeten
worden voordat het exacte activiteitenniveau bekend is.
Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van het perso-
neel in een periode. De engineered costs kunnen dus per
definitie geen stickiness bevatten, maar de committed
costs wel. 
Stickiness kan voortkomen uit het feit dat een verhoging
van het activiteitenniveau vaak niet met hetzelfde pro-

ductiemiddelenniveau kan worden bewerkstelligd. Dit
leidt derhalve tot een onmiddellijke noodzaak om meer
productiemiddelen te gebruiken en daardoor tot meer
kosten. Een verlaging van het activiteitenniveau leidt ech-
ter niet tot een onmiddellijke noodzaak om de kosten te
verlagen. Het is weliswaar minder efficiënt, maar het is
wel mogelijk om aan de vraag te voldoen.

Managers zullen dus expliciet een keus moeten maken
om de committed costs te verlagen bij een daling in het
activiteitenniveau. Om te beslissen of ze dit doen, zullen
ze moeten inschatten of de daling in het activiteiten-
niveau permanent is of slechts tijdelijk zal zijn. Wanneer
de daling tijdelijk is, zal het productiemiddelenniveau
vaak gehandhaafd worden aangezien anders in de toe-
komst de eventueel ontslagen werknemers of afgestoten
activa weer terug moeten worden verkregen. Bij een per-
manente verlaging van het activiteitenniveau zal de onder-
neming niet kunnen ontkomen aan een verlaging van het
kostenniveau.

Dat ondernemingen niet graag het productiemiddelen-
niveau verlagen, kan een aantal redenen hebben. Ten eer-
ste kan het tot verlies van kennis leiden wanneer tijdens
een daling van het activiteitenniveau meteen mensen wor-
den ontslagen, terwijl bij een volgende stijging in het
activiteitenniveau weer mensen moeten worden aange-
nomen. De ontslagen werknemers kunnen bijvoorbeeld
inmiddels een andere functie bij een andere onderne-
ming hebben, waardoor het kennisverlies permanent is.
Ten tweede kan het ontslag natuurlijk tot arbeidsconflic-
ten leiden. Managers hebben vaak ook een persoonlijke
relatie met hun onderschikten die het hun bemoeilijkt ze
te ontslaan. Verder zijn managers vaak afkerig van het
verkleinen van hun organisatie-eenheid, door het ontslag
van medewerkers of het afstoten van vaste activa, aange-
zien de omvang van een organisatie-eenheid ook vaak
bepalend is voor de beloning van managers of voor hun
prestige. Tenslotte kan een vertraging in het verlagen van
het kostenniveau, wanneer bijvoorbeeld de omzet daalt,
te maken hebben met de lengte van contracten van over-
tollig personeel, ingehuurde diensten en leasecontracten
voor vaste activa. 

Samengevat kan worden gesteld dat stickiness voorvloeit
uit het feit dat de druk op managers om het kostenniveau
te verlagen bij een daling in het activiteitenniveau min-
der sterk is dan de druk om het kostenniveau te laten
stijgen bij een stijging van het activiteitenniveau.
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3 Het onderscheid in variabele en vaste kosten hangt samen met de
vraag of ze al of niet variëren met het activiteitenniveau. Het onder-
scheid in engineered of committed costs hangt samen met de vraag
of managers acties moeten ondernemen om de kosten aan te passen.
Aangezien geen heldere Nederlandse termen voor handen zijn voor
engineered en committed costs, gebruik ik de Engelse termen.
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3. Empirisch onderzoek naar 
het fenomeen stickiness

Onderzoek naar het fenomeen stickiness is recent op gang
gekomen. Tot voor kort werd bij de analyse van kosten-
gedrag altijd uitgegaan van een symmetrische reactie van
het kostenniveau op een verandering in het activiteiten-
niveau. In dit type onderzoek staan twee onderzoeksvra-
gen centraal. Ten eerste wordt onderzocht hoe groot de
omvang is van stickiness in verschillende kostensoorten,
en ten tweede welke factoren de mate van stickiness
bepalen. Wanneer duidelijk is welke factoren stickiness
veroorzaken, kunnen managers eenvoudiger beslissingen
nemen om de mate van stickiness te verminderen. 

De eerste empirische studie die stickiness vaststelde was
Noreen en Soderstrom (1997). Zij vonden in een steek-
proef van 108 ziekenhuizen uit de staat Washington
empirisch bewijs dat de kosten minder snel daalden
wanneer het activiteitenniveau daalde dan dat de kosten
stegen wanneer het activiteitenniveau steeg. De kosten-
maatstaf bestond hier uit dertien typen overheadkosten
waarvan slechts een klein deel als variabel werd geclassi-
ficeerd. 

Anderson et al. (2003a) zijn de eersten die een groot-
schalig onderzoek naar stickiness uitvoeren. Ze vinden
dat Selling, General & Administrative (SG&A-)kosten
met 0.55% stijgen wanneer de omzet met 1% stijgt. Daar-
entegen dalen de kosten slechts met 0.35% wanneer de
omzet met 1% daalt. SG&A-kosten worden veelal gezien
als vaste kosten en daardoor viel ook niet te verwachten
dat deze kosten proportioneel veranderden met het acti-
viteitenniveau. De verzamelde gegevens zijn jaarlijkse
gegevens van meer dan 7500 ondernemingen over meer
dan twintig jaar. 

In een gerelateerd onderzoek bekijken Anderson et al.
(2003b) vervolgens of de kosten van de verkoop (‘costs
of goods sold’) sticky zijn. Deze kosten van de verkoop
worden beschouwd als variabele kosten en hiervan wordt
dan ook verwacht dat ze proportioneel veranderen met
het activiteitenniveau. Ze beginnen met het analyseren
van de omvang van de stickiness. Voor dit onderzoek
gebruiken ze wederom omzet als maatstaf voor het acti-
viteitenniveau. Alle onderzochte bedrijven in deze studie

zijn dienstverlenende bedrijven.4 In een steekproef van
bijna 2500 bedrijven waarvan gegevens over 22 jaar wer-
den verzameld, vinden ze dat de kosten van de verkoop
gemiddeld met 0.99% stijgen wanneer de omzet met 1%
stijgt. Dit is dus inderdaad bijna een proportionele stij-
ging. Daarentegen dalen de kosten van de verkoop slechts
met 0.82% wanneer de omzet met 1% daalt. Ook de kosten
van de verkoop vertonen dus stickiness. Dit gemiddelde
verschilt overigens behoorlijk voor verschillende bedrijfs-
takken. Zo zijn de kosten van de verkoop voor entertain-
mentbedrijven, banken, telecommunicatiebedrijven en
in de gezondheidszorg veel meer sticky dan voor detail-
handel, horeca en transportbedrijven. Het is lastig om
een verklaring voor dit resultaat te geven. Het zou kunnen
dat met name bedrijven uit de entertainment- en tele-
communicatiebedrijfstakken anticiperen op toekomstige
groei, waardoor een tijdelijke daling niet direct tot een
aanpassing in het activiteitenniveau leidt. 

Na het vaststellen van de omvang van stickiness onder-
zoeken ze factoren die de omvang van de stickiness kun-
nen verklaren. Deze factoren volgen uit de kostenstruc-
tuur van ondernemingen, de verwachte ontwikkeling van
het activiteitenniveau en de mate van concurrentie. Ten
eerste kijken ze of de omvang van stickiness wordt beïn-
vloed door de duur van de daling van het activiteiten-
niveau. Zoals in de vorige paragraaf gemeld, moeten
managers bepalen of een daling in het activiteitenniveau
tijdelijk is of permanent. De onderzoekers verwachten
daarom dat wanneer de omzet voor het tweede opeen-
volgende jaar daalt de manager zal inzien dat de daling
niet meer tijdelijk is en hij derhalve het kostenniveau zal
moeten aanpassen. Voor deze redenatie vinden ze inder-
daad empirische ondersteuning. 

Ten tweede stellen Anderson et al. (2003b) dat bedrijven
hun kostenniveau minder snel zullen verlagen wanneer
het activiteitenniveau daalt als dit gebeurt in een periode
van economische groei. Managers verwachten dan dat de
daling van het activiteitenniveau tijdelijk is en zullen
minder snel mensen ontslaan of op een andere manier
bezuinigen. Ook voor deze redenering vinden zij empi-
risch bewijs. Stickiness is dus omvangrijker in een situa-
tie van economische groei.

Ten derde verwachten ze dat wanneer bedrijven meer
concurrentie ondervinden, zij eerder geneigd zullen zijn
hun kostenniveau aan te passen wanneer het activiteiten-
niveau daalt. Wanneer de concurrentie laag is dan voelen
managers veel minder de noodzaak om bij een daling
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4 Ze beperken zich hier tot dienstverlenende bedrijven aangezien pro-
ductiebedrijven ook op voorraad kunnen produceren. Dit maakt
omzet als maatstaf van het activiteitenniveau minder nauwkeurig.
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van het activiteitenniveau meteen maatregelen te nemen.
Ze vinden inderdaad dat stickiness minder erg is wan-
neer de concurrentie in een bedrijfstak hoog is.

Twee gerelateerde hypotheses die door Anderson et al.
(2003b) worden onderzocht hangen samen met de kosten-
structuur van de onderneming. Wanneer bedrijven veel
werknemers nodig hebben voor een bepaald activiteiten-
niveau en veel hebben geïnvesteerd in vaste activa, zul-
len de transactiekosten om het kostenniveau te verlagen
groot zijn. Zo zullen voor werknemers bijvoorbeeld afvloei-
ingsregelingen moeten komen die veel geld kosten. Ze
stellen daarom dat stickiness erger zal zijn wanneer de
werknemersintensiteit en investeringen in vaste activa
hoog zijn. Ook voor deze factoren vinden ze empirisch
bewijs dat ze de mate van stickiness versterken. 

Tenslotte vinden ze nog dat de mate van fluctuatie van het
activiteitenniveau de omvang van stickiness beïnvloedt.
Wanneer uit de historie van de onderneming blijkt dat
het activiteitenniveau sterk fluctueert, bijvoorbeeld door
de sterke invloed van de conjunctuur op het bedrijf, is
de kans groter dat een verlaging van het activiteiten-
niveau tijdelijk is en derhalve zal minder snel de keus
worden gemaakt om het kostenniveau te verlagen. 

Balakrishnan et al. (2003) onderzoeken of de mate van
stickiness afhangt van de capaciteitsbenutting van de
productiemiddelen. Wanneer ondernemingen overcapa-
citeit hebben, zal een verlaging van het activiteitenniveau
eerder leiden tot een verlaging van het kostenniveau.
Stickiness zal bij overcapaciteit dus minder omvangrijk
zijn. Bij bedrijven met ondercapaciteit zal een verlaging
van het activiteitenniveau echter tot een verlaging van de
bezettinggraad leiden en derhalve niet direct tot een ver-
laging van het productiemiddelenniveau. 

Verder stellen zij dat aan het verlagen of verhogen van
het productiemiddelenniveau transactiekosten zijn ver-
bonden. Daarom verwachten ze dat een kleine verhoging
of verlaging van het activiteitenniveau nauwelijks zal
doorwerken in een verandering van het kostenniveau. Dit
wordt opgevangen door een verhoging of verlaging van
de bezettingsgraad van de aanwezige productiemiddelen.
Pas bij een grote dalingen of stijging zal het kosten-
niveau veranderen. 

Balakrishnan et al. (2003) vinden in een steekproef van
49 therapeutische klinieken wel empirisch bewijs voor
de invloed van de capaciteitsbenutting op stickiness.
Stickiness is dus minder omvangrijk wanneer de bezet-
tingsgraad hoog is dan wanneer bedrijven overcapaciteit
hebben. Voor de invloed van de grootte van de verande-
ring op de mate van stickiness vinden ze geen ondersteu-
ning in hun data. In dit onderzoek wordt het salaris voor
de therapeuten als kostenmaatstaf en het aantal bezoe-
ken als activiteitenmaatstaf gebruikt. 

Ten slotte onderzoekt Wiersma (2003) de invloed van de
flexibiliteit van productiemiddelen op de mate van stic-
kiness. Wanneer productiemiddelen meer flexibel zijn is
het eenvoudiger om het kostenniveau te verlagen bij een
daling van het activiteitenniveau en zal derhalve sticki-
ness minder zijn. Voor dit onderzoek werden gedurende
drie jaar maandelijkse gegevens van 27 organisatie-een-
heden van een dienstverlenende onderneming verzameld.
Als flexibiliteitsmaatstaf werd in dit onderzoek het per-
centage flexibele arbeidskrachten gebruikt aangezien het
bedrijf arbeidsintensieve processen had. De onderneming
probeerde in de loop van de tijd het aandeel flexibele
krachten te vergroten om derhalve makkelijker het kosten-
niveau te kunnen aanpassen. Dit had inderdaad een posi-
tieve invloed op de mate van stickiness. 

Geconcludeerd kan worden dat het inzicht in het feno-
meen stickiness toeneemt. Stickiness wordt gevonden in
zowel kostenposten die als vaste kosten bekend staan als
in kostenposten die meer variabel zijn. Verschillende fac-
toren blijken de mate van stickiness te beïnvloeden. Deze
factoren hangen samen met de kostenstructuur van onder-
nemingen, of verwacht wordt dat een daling in het activi-
teitenniveau tijdelijk is, en de bezettingsgraad van de
productiemiddelen.

4. Conclusies en richtingen 
voor verder onderzoek

In dit artikel is eerst een aantal redenen voor het feno-
meen stickiness van kosten beschreven en is vervolgens
een literatuuroverzicht gegeven van studies die stickiness

onderzoeken. Uit dit overzicht volgt een aantal implica-
ties voor managers. Ten eerste zijn er weinig remedies
tegen stickiness van kosten beschikbaar. Een mogelijk-
heid om stickiness te verlagen is natuurlijk om de pro-
ductiemiddelen flexibeler inzetbaar te maken door bij-
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voorbeeld meer tijdelijke krachten te gebruiken die op
een snelle en goedkope manier aangetrokken en afgesto-
ten kunnen worden. Alhoewel flexibele arbeidskrachten
de kosten minder sticky zullen maken kan dit natuurlijk
wel andere nadelige gevolgen hebben. Dergelijke afwe-
gingen zullen managers zelf moeten maken. Ten tweede

is het de vraag of enige vorm van stickiness erg is. Onder-
nemingen moeten namelijk altijd kosten committeren
voordat het activiteitenniveau bekend is. Dit is immers
goedkoper in vergelijking met een beleid dat productie-
middelen pas worden aangetrokken op het moment dat
het activiteitenniveau wel bekend is. 

Wanneer derhalve weinig kan worden gedaan tegen sticki-
ness is het de vraag in hoeverre managers verantwoorde-
lijk kunnen worden gehouden voor een te hoog kosten-
niveau wanneer het activiteitenniveau daalt. Dergelijke
vraagstukken worden beïnvloed door de beslissingsrech-
ten binnen bedrijven. Had de manager bijvoorbeeld kun-
nen zorgen voor een hoger activiteitenniveau, dan zal hij
ook verantwoordelijk dienen te zijn voor de te hoge kos-
ten. Wanneer hij dit niet kan beïnvloeden, is het hoge
kostenniveau hem nauwelijks aan te rekenen. 

Aan deze onderzoeksstroom kleeft een aantal beperkin-
gen. Ten eerste wordt in de studies vaak maar één alge-
mene activiteitenmaatstaf gebruikt. Voor de studies van
Anderson et al. (2003a, 2003b) wordt bijvoorbeeld de

maatstaf omzet gebruikt voor alle ondernemingen. Het is
echter aannemelijk dat veel meer inzichten kunnen wor-
den verkregen wanneer meer gedetailleerde maatstaven
worden gebruikt. Gebrek aan beschikbaarheid van derge-

lijke data leidt hier echter tot deze beperking. Ten tweede
is ook de kostenmaatstaf die wordt gebruikt vaak erg
algemeen. Allerlei verschillende kosten worden onder
een noemer geschaard. Het is aannemelijk dat een gede-
tailleerdere kostenmaatstaf meer additionele inzichten
kan opleveren. Ten derde is het vaak zo dat managers de
kosten in combinatie met andere prestatiedimensies bekij-
ken. Wanneer bijvoorbeeld een bedrijf problemen heeft
met de kwaliteit dan zal eerder een relatief hoog kosten-
niveau worden gehandhaafd, ook wanneer het activitei-
tenniveau is gedaald. De invloed van dergelijke interac-
ties tussen kosten en andere prestatiedimensies op de mate
van stickiness is een interessante richting voor verder
onderzoek. 

Een verdere richting voor toekomstig onderzoek zou kun-
nen zijn om de invloed van beoordelingsystemen op de
mate van stickiness te bekijken. Het lijkt bijvoorbeeld
aannemelijk dat managers eerder geneigd zijn het kosten-
niveau te verlagen tijdens een periode van een daling in
het activiteitenniveau, wanneer zij sterker op de kosten
worden aangestuurd. Ook voor een dergelijk onderzoek
is echter gedetailleerde informatie nodig van bedrijven.
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