
waar legt u de focus wanneer uw bedri f in 
liquiditeitsproblemen verkeert
Nu de groeiende impact van COVID-19 wereldwi d zichtbaar wordt, zullen alle 
industrieën en sectoren te maken kri gen met signif cante impact op hun supply 
chain, personeelszaken en cash fl ows. De juiste reactie hierop hangt af van bedri fs-
specif eke omstandigheden. Desalniettemin raden wi  te allen ti de aan te focussen 
op cash management wanneer uw bedri f in liquiditeitsproblemen verkeert. 

Het Resilience Wheel beschri ft vi f belangri ke 
overwegingen voor bedri ven, met cash management als 
uitgangspunt.

 1   Cash management: 
van cruciaal belang voor 
bedri ven

Tref maatregelen om cash in uw bedrĳ f vast te houden
Dit omvat specifi eke acties zoals:
• Crediteuren vertraagd betalen
• Onderhandelen, waar mogeli k, over uitstel van betalingen 

met verhuurder (vastgoed) en/of banken
• Het verschuiven van “dood” geld naar het werkkapitaal, of 

gebruik de beschikbaarheid van uw bankfaciliteiten
• Onderhandelen met uw klanten omtrent vervroegd betalen, 

door bi voorbeeld korting of andere tegemoetkomingen 
aan te bieden 

• Verdiepen in mogeli ke belastingvoordelen
• Natrekken van mogeli ke overheidssubsidies en overige 

steunmaatregelen van de overheid

Korte tot middellange termĳ n cash fl ow prognoses zĳ n 
essentieel
Nog meer dan op andere momenten dient u nu een robuust 
cash fl ow model te hebben. Bedri ven dienen ten minste 
een 12-14 wekeli kse cash fl ow prognose te hebben (of zelfs 
dageli ks), en daarna maandeli ks tot het eind van 2020. 
Winst- & verliesrekening en cash fl ow overzichten dienen 
geïntegreerd te zi n en aan te sluiten op bankstanden. 

Stakeholders die overwegen f nanciële steun te bieden, 
zullen keuzes moeten maken. Door middel van een robuust 
plan, onderbouwd met sterke f nanciële voorspellingen, 
zal dat uw stakeholders comfort en duideli kheid geven. Dit 
optimaliseert de mogeli kheid voor het aantrekken van de 
benodigde f nanciering.

The Resilience Wheel:



The Resilience Wheel:
focus op cash management

Kunnen uw cash  
management procedu-
res worden verbeterd 

om cash vrij te maken? 

Waar ontstaan als  
eerste problemen  

wanneer de supply 
chain stil komt te staan? 

Zijn er mogelijkheden 
om nu al maatregelen 

te nemen?

Zijn er bank  
convenanten ge-

schonden? Gaat er 
een tekort aan liquide 
middelen ontstaan? 

Welke stappen kunnen 
gezet worden om dit te 

voorkomen? 

In hoeverre moet 
uw primaire proces 

worden aangepast bij 
een reductie van het 

personeel?

Wat voor mitigerende 
maatregelen kunt u 

nemen wanneer klanten 
minder goederen/dien-

sten afnemen?

Welke stappen  
moeten genomen 

worden om de stra-
tegie aan te passen 
aan de huidige eco-
nomische situatie?

Wat zijn triggerpoints 
om in te grijpen?  

Is er dan nog  
voldoende tijd?

Welke aannames zijn 
gemaakt om tot de cash 

prognose te komen en wat 
gebeurt er wanneer de 

aannames worden  
ge-stress test?

Is uw financiering 
afhankelijk van het 

werkkapitaal? Zo ja, wat 
zijn de drivers en hoe 

kunt u deze managen?

Zijn er activa die  
verkocht kunnen 
worden om een  

cash tekort  
op te vangen?

Is uw interne 
communicatieplan 
voldoende tijdig en 

transparant?

Heeft u de juiste 
informatie om  

harde beslissingen  
te nemen? 

Welke processen 
moeten veranderen 

om direct te  
kunnen  

ingrijpen?

Zijn de sleutelfuncties 
bezet door de juiste 

mensen? Welke crisis 
vaardigheden zijn er 

juist nu nodig? 

Heeft u een back-
up plan om cash te 
genereren wanneer 

de initiële acties  
onvoldoende  

blijken?
Heeft u uw prognose 

voldoende gecon-
troleerd op blinde 

vlekken?
Is dit besproken met 

de stakeholders?

13 weeks cash flow 
prognose, continu 
geactualiseerd en 

verfijnd op basis van 
voortschrijdend inzicht

Vroegti d
ig communiceren met stakeholders is essentieel

Onderzoek van te voren alle beschikbare f nancieringsbronnen beschikb
aar, 

inclusief werkkapitaal en mogeli ke steunmaatregelen van de overheid

Legenda

 Korte termin cash flow prognose

  Aandachtspunten voor korte termin cash flow

 Bredere relevante overwegingen

 Stakeholder betrokkenheid



 2 Noodplanning
Waar liggen de zwakke punten in uw supply chain? Over-
weeg het aanleggen van een voorraad van essentiële 
producten (probeer een noodreserve op te bouwen en aan te 
houden), zorg er voor dat alternatieve bronnen zi n geïdenti-
f ceerd. 

Wie zi n uw essentiële personeelsleden? Ontwikkel 
ondersteuningsmaatregelen voor uw personeel, zodat zi  
door kunnen bli ven werken (bi v. kinderopvang, fl exibele 
werkti den en thuiswerken). 

Bepaal op welke wi ze uw bedri f afhankeli k is van extern 
support voor bepaalde processen/interacties met andere 
bedri ven (inclusief uw supply chain/leveringsketen).

Ga na of (onderdelen van) uw bedri f gestaakt moeten 
worden, en overweeg de implicaties met betrekking tot het 
deactiveren van bedri fsmiddelen en/of apparatuur en het 
omgaan met lopende en onderhanden projecten.

Bedenk of afwezigheid van personeel ervoor kan zorgen 
dat uw administratie op achterstand raakt, waardoor 
u aangifte deadlines mist. Afhankeli k van sector- en 
bedri fsspecif eke wetteli ke vereisten, zou u een controle 
kunnen uitstellen of afspraken kunnen maken voor een 
controle op basis van een virtuele manier.

Beki k uw verzekeringspolis en check of u een legitieme 
claim kunt indienen voor de huidige f nanciële onrust die 
uw bedri f doormaakt. Check tevens of een claim tegen uw 
bedri f voor het annuleren van opdrachten succesvol kan 
zi n.

3 Stakeholder management
Een robuust cash fl ow model versterkt uw positie ten aanzien 
van stakeholders. Zorg voor een proactieve en betrokken 
instelling bi  belastingautoriteiten, kredietverstrekkers, ver-
huurders en belangri ke leveranciers om te voorkomen dat u 
f nanciële en/of andere steun misloopt.

4 Mensen
Uw werknemersprof el begri pen is cruciaal: bepaal de 
fl exibiliteit die u heeft om uw mensen in te zetten in andere 
werkgebieden. 

In veel gevallen kunt u door te onderhandelen tot oplossingen 
komen, waarbi  actieve betrokkenheid met personeel, vakbon-
den en andere werknemersvertegenwoordigers van belang 
is om te achterhalen welke opties voor elke bedri fsactiviteit 
gefaciliteerd kan worden. Het op ti d raadplegen van uw 
juridische adviseurs helpt een helder beeld te scheppen van 
de mogeli ke opties. 

Er zal alti d een gevoelig evenwicht liggen tussen het behou-
den van personeel en de continuïteit van uw bedri f.

Stel een duideli k afwezigheidsbeleid op, dat zowel vri willi-
ge afwezigheid als afwezigheid door quarantaine of ziekte 
omvat.

5   Crisis management team 
opzetten

Werknemers moeten weten waar zi  staan en vertrouwen op 
duideli ke berichtgeving van hun bedri fsleiders – toon, nauw-
keurigheid en relevantie kunnen verschil maken in gedrag.

Zorg ervoor dat alle afdelingen of groepen zi n vertegenwoor-
digd en kom regelmatig bi een om problemen te bespreken 
en prioriteiten te stellen.

Probeer, waar mogeli k, te anticiperen op het volgende 
probleem. Wanneer u reservemiddelen aanhoudt, alloceer 
deze (gedeelteli k) aan een ‘hot planning’ groep die hierop 
reageert en oplossing vindt voor individuele problemen op 
moment dat deze voorkomen, zonder dat het volledige ma-
nagement team opgeroepen moet worden.

Communiceer op ti d, regelmatig en eerli k met het team. 
Ontwikkel een communicatiesysteem dat uw mensen thuis 
of elders geïsoleerd, kan bereiken. Gebrek aan nieuws zorgt 
voor onzekerheid en bezorgdheid.
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Neem contact op met een specialist
Wanneer u een gesprek wenst met een van onze specialisten om de verschillende dimensies van het Resilience Wheel te door-
gronden en hoe u maatregelen kunt implementeren om de continuïteit van uw bedrif te waarborgen in deze crisistid, neem 
vriblivend contact op met:

De adviseurs van Grant Thornton zin gemotiveerd om 
samen met u de continuïteit van uw bedrif in deze crisistid 
te waarborgen.


