
Financiële analyse 2.0, 
toegepast op ‘s Heeren Loo

Hoofddoel is het bieden van 
handvaten om het 
management van ‘s Heeren 
Loo te faciliteren om in 
Control te komen. 



• Inleiding financiële analyse

• Raamwerk voor het maken van financiële analyses: de vijf dimensies…

• De grootste mythen, valkuilen en risico's van kwantitatieve cijferanalyses.

• Strategietheorieën van managementgoeroes als Kotter,  Greiner, Peters, 
Mintzberg en Goldratt.

• Perspectieven van financiële analyse

• Hoe is de organisatiestrategie van invloed op de financiële analyse?

• De bedrijfswaarden uitgedrukt in kengetallen.

• Hoe verhoudt stakeholdermanagement zich tot de financiële analyse?

• Financiële analyse en de waarderingsgrondslagen

• De effecten van IFRS, US-GAAP en fiscale waarderingsregels op de cijfers 
van de organisatie.

• De invloed van creatief boekhouden en cijfermanipulatie 
(kostenactivering, winstverschuiving, omzetfantasie) op de financiële 
analyse.
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• Het verschil tussen indirecte en directe 
liquiditeitsanalyse.

• Hoe beïnvloedt cashflow de 
werkkapitaalinstrumenten?

• Welke effecten de groeifase heeft op de 
financiële analyse.

• Werkkapitaalmanagement

• Het analyseren van werkkapitaal via 
voorraaddagen, debiteurendagen en 
crediteurendagen. Oplossen van knelpunten 
in voorraadbeheer volgens de Theory of 
Constraints.

• Effectief creditmanagement en de 
natuurlijke debiteurentermijn.

• Het bepalen van natuurlijke liquiditeit en 
beïnvloeding van liquiditeit.

• Inzetten van instrumenten die het 
werkkapitaal kunnen beïnvloeden.

• Managementrapportages

• Meer inzicht in het vakgebied van 
management accounting.

• Beyond budgetting en de rolling forecast.

• Prestatie-indicatoren

• Het inzetten van de balanced scorecard als 
early warning system.

• Het sturen met Key Performance Indicators.

• Hoe kan de organisatiestrategie worden 
vertaald in KPI’s?
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• Financiële Ratio's voor 
aandeelhouders banken 
(kredietverlening), credit-managers, 
etc.  

• Vooral gericht op het verleden
• Vooral kijkend naar de gevolgen
• Vooral ”Kostengericht”
• Weinig gericht op Waardecreatie
• Reactief in plaats van Proactief
• Verklarend in plaats van Voorspellend
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+1ste dimensie: cash flow (objectief/gevolg)
+2de dimensie: winst of verlies (subjectief/gevolg)
+3de dimensie: waarde propositie (subjectief/oorzaak)
+4de dimensie: innovatiekracht
+5de dimensie: bron (why van een organisatie)
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• Meet Harde resultaten en de Zachte 
doelen worden automatisch bereikt

• Meten is voor bonen-tellers
• Meten is vooral gericht op het verleden
• Meten creëert werkelijkheid
• Meten smoort creativiteit
• Meten is anti-mens
• Hoe meer je meet hoe beter
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• Meten creëert begrip en is niet bedoeld 
om af te rekenen. Vroegtijdig begrip 
leidt tot vroegtijdig bijsturen. Zoek 
daarom naar een goede balans tussen 
financiële en niet-financiële ken- en 
stuurgetallen zodat de kpi’s pro-actief 
sturen richting succes.

• Verantwoorden doen we in het 
jaarverslag (incl. de jaarrekening). 
Managementinformatie is bedoeld om 
te sturen.
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Tom Peters over 
succesvol ondernemen
• Voorkeur voor actie (schieten anders ken je niet 

scoren)
• Klantintimiteit
• Autonomie en Ondernemerschap
• Productiviteit door middel van mensen
• Passie voor praktische waarden
• Schoenmaker blijf bij je leest
• Simpele organisatie, kleine staf
• Strakke hand en Loslaten



• Doe wat je leuk vindt. Passie is de moeder van Succes!
• Wees flexibel: het is niet de sterkste of de meest 

intelligente soort maar degene die het beste inspeelt 
op verandering. (Darwin)

• Als je iets doet, doe het dan goed (Excellence).
• Mensen zijn het belangrijkste wat een bedrijf in huis 

heeft.
• Groot is geen doel op zich. De kans dat talent wordt 

herkend is omgekeerd evenredig met de grootte van 
het bedrijf

• De 21ste eeuw is de eeuw van de vrouw (consument, 
werknemer, manager, ondernemer, leider. Het tijdperk 
van de machomanager is voorbij. 
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7S 
diagnose
model van 
Peters en 
Waterman



Henry 
Mintzberg
• Goede leiders komen zelden van een MBA-

school
• Leiderschap laat medewerkers van 

betekenis zijn
• Strategieën komen van onderop doordat 

mensen van dag tot dag operationele 
problemen oplossen en daarmee de 
effectieve richting ontdekken

• Betrokken Medewerkers verzetten zich 
tegen ondoordachte grootse plannen

• Effectieve leiders zitten niet in de top maar 
bewegen zich in het netwerk

• Leren managen is leren nadenken



Michael Porter: vijfkrachten 
concurrentieanalyse:
• Strategie, uitgekiend plan om op lange termijn het 

meest winstgevende bedrijf te hebben.
• Vijf-krachtenmodel:
• 1) kans op toetreders? 
• 2) hoe makkelijk stappen klanten over naar 

concurrenten? 
• 3) hoe sterk is de onderhandelingspositie met 

leveranciers? 
• 4) hoe groot is de kans op een vervangend 

product?
• 5) hoe groot is de concurrentie nu?

• 1) Kostenleiderschap
• 2) Uniek product
• 3) Unieke groep klanten

Tracey en Wiersema:



SWOT-analyse, 
J.David Hunger 
en    Thomas L. 
Wheelen:



Greiner, Larry E. over groei:



John Kotter: Acht 
stappen om tot 
succesvolle 
verandering te komen

• Creëer Urgentie
• Vorm een leidende coalitie
• Ontwikkel Visie en Strategie
• Communiceer
• Neem Obstakels tot 

verandering weg
• Vier Korte termijn 

Successen
• Hou het tempo Hoog
• Maak veranderingen 

Permanent



Deepak Chopra: 7 
componenten van 
leiderschap 

• Luisteren
• Empathisch Vermogen
• Bewustzijn
• Actie-geörienteerd zijn
• Verantwoordelijkheid geven
• Verantwoordelijkheid nemen
• Het juiste doen op het juiste moment
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Ratio-analyse, 
vanuit 
verschillende 
perspectieven:

Aandeelhoudersperspectief: 
aandeelhouderswaarde

Bankperspectief, de first way 
out en de second way out en 
overige bancaire aspecten

Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen



• EVA en MVA
• Dividendrendement
• Koerswinst
• Koers/winstverhouding
• CAPM
• Via Dupont en de 

Hefboomwerking (operationeel
en financieel)
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Aandeelhouderswaarde:



Bankperspectief

Second Way Out:
• Kreukelzone van de financiering
• Capaciteit om klappen op te vangen
• Solvabiliteit
• Garantievermogen
• Dekkingswaarde van activa
• Garantstelling
• Borgstelling
• BSK

First Way Out:
• Relatie met de ondernemer
• Rendement en Risico
• Remweg van de financiering
• Rentedekking
• Betalingscapaciteit
• Debt Service Ratio
• Cashflow en Liquiditeit



• Rendement: RTA=RTV= EBIT/TA x 100% 
(afhankelijk van risicoprofiel >5%>10%>15%

• Rentedekking=ICR= EBIT/Rentelast >3

• Betalingscapaciteit=DSCR=EBITDA/(Rentelast+

• Aflossing)>2,5

• Leencapaciteit=DSR=Rentedragende 
Schulden/EBITDA <3

• Liquiditeit=Current Ratio=Vlottende 
Activa/KVV>1,5

• Cashflow=CAIAS=Vrije Casflow CAI>financiële 
verplichting AS

• Solvabiliteit=EV/TVx100%>30%

• Weerstandsvermogen=EV(+voorz)/Omzet%>20%
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• Basel 1, 2, 3 en 4
• Expected Loss en Unexpected Loss
• Unexpected Loss opvangen met vermogen en 

liquiditeit.
• Expected Loss moet worden doorgerekend in de 

tarieven!
• Probability of Default x
• Loss Given Default x
• Exposure
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• Werkkapitaaldagen 
en liquiditeit

• Dupont en 
werkkapitaal

• Cashflow en 
werkkapitaal

• Werkkapitaal en 
het effect op 
financiële ratio�s

• Overstand RC

• Revisie, oplopende 
debiteuren/voorraden/crediteuren

• Internationaliseren

• Negatieve ontwikkeling cashflow (specifiek mutatie 
werkkapitaal)

• Nieuwe 
distributiekanalen/opslag/productiefaciliteiten

• Krapte in financiële ruimte

• Druk vanuit de afnemers/leveranciers

• Vraag naar extra kredietfaciliteit wegens 
liquiditeitsspanning

• Kas/Bank-positie in onbalans met RC-positie (cash-
management)

• Verouderde debiteuren/afboeking dubieuze 
debiteuren

• Snelle groeiers

• Management-wisseling, fusies en overnames
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• Debiteurenbewaking versus Automatische Incasso
• Crediteurenadministratie en Automatische Incasso
• Kostprijs van de administratieve handeling in de berekening 

meenemen
• Time to Market en voorraadtermijn met elkaar in verband brengen
• Benchmarking met de branche leidt tot verdieping inzicht
• Chartale geldstromen kosten aan alle kanten extreem veel geld
• Natuurlijke hedging is kostenbesparend en tijdbesparend
• Cashmanagement levert tijdsbesparing in de vestigingen op
• Past de administratieve organisatie bij de fysieke organisatie? (controle 

op geld en goederenstroom)
• Vaste kosten en het ontkoppelingspunt bij material management
• Theory of constraints in het logistieke denken van de organisatie
• Werkkapitaaldagen terugdringen leidt instantelijk tot kostenbesparing
• Debiteurenbewaking door commercianten
• Onderscheid tussen buy to order en buy to stock
• Beter begrijpen van werkkapitaal levert betere tarieven en dekking op
• Afrekencultuur levert intransparantie in organisatie op



Cashflow-analyse
DIRECTE METHODE:

Ontvangsten van afnemers
-/- betalingen aan leveranciers, 

personeel, 
derden, 

rente en belastingen
= 

Operationele Cashflow
(zou positief moeten zijn)

Investeringen in materiële en immateriële activa 
(negatief voor de kassa)

Investeringen in financiële activa
(ook negatief voor de kassa)

Desinvesteringen (positief voor de kassa)
=

Investering Cashflow (meestal negatief)

Lenen van nieuw geld 
(positief voor de kassa)
Aflossen van leningen 

(negatief)
Betalingen van dividend 

(negatief)
Stortingen van eigen vermogen 

(positief)
Onttrekkingen van eigen vermogen (negatief)

= 
Financieringscashflow (+ of -)

Of de INDIRECTE METHODE:

Winst
+

Afschrijvingen
+

Mutatie Voorzieningen
+

Mutatie Werkkapitaal
=

Operationele Cashflow

Etc…….

Levenscyclus ondernemer/onderneming

AfbouwVolwassenheidGroei

DOG

QUESTION 
MARK

STAR

CASH COW

CASH COW

Start



Het ontmaskeren van creatief 
boekhouden

• Oppompen omzet
• Activeren operationele kosten
• Winst naar voren halen
• Voorzieningen
• Verwerking goodwill
• Off balance verplichtingen
• Financiële communicatie



Robert Kaplan: wat je niet 
meet kun je niet managen

• Eerst strategie,
• dan kritieke succesfactoren
• dan pas kpi’s, verdeeld over vier perspectieven
• De balanced scorecard is nooit af
• Evalueer voortdurend of de kpi’s betrouwbare 

indicaties zijn van de weg naar succes
• De CEO moet probleemeigenaar zijn
• Hoe simpeler, hoe beter de strategie-kaart
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Planning & Control in de praktijk



Intelligentiedoel

Machtigingsdoel

Taakstellingsdoel

Sturingsdoel



een plan is dom of op een te 
hoog niveau in de organisatie 

gemaakt (begrotingsdoel)

een plan regelt niet de AO/IC 
(machtigingsdoel) 

een plan bevat geen output-
targets (taakstellingdoel)

het control-instrument werkt 
te traag

het koeievlaai-model mist link 
met strategie



• Tijdverslindend en kostbaar
• Frequentie van planning is te 

laag
• Vastgepinde doelen gebaseerd 

op resultaten uit het verleden
• Machtspolitiek, verdeel en 

heers
• Budgetten versterken de 

hiërarchie en werken daardoor 
netwerk verstorend

• Budgetten gaan vaak teveel over 
kosten en te weinig over het 
creëren van waarde



• Rapportage is te statisch
• Rapportage is te traag
• Rapportage is te financieel
• Rapportage is te weinig gericht op 

waarde
• Rapportage is te weinig communicatief
• Rapportage is te weinig vraag-gestuurd
• Rapportage is te veel 

eenrichtingverkeer
• Rapportage is geen informatie



• Stimuleert denken 
vanuit waardecreatie

• Kijkt minder naar P&L 
en meer naar kpi’s die 
de strategie realiseren

• Maakt control mogelijk 
op ieder operationeel 
niveau

• Is meer geïnteresseerd 
in businessmodel dan 
in kalender

• Gebruikt financiële en 
niet-financiële kpi’s die 
voor de organisatie 
waarde creëren 
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• Vaststellen van de output
• Vertaling naar activiteiten
• Monetiseren van de uitkomsten
• Uitonderhandelen van SLA
• Afspraken maken over de facturering
• Koppeling met balanced scorecard



• Vaste en variabele budgetten 
(tijdsdimensie)

• Directe en indirecte budgetten 
(informatiedimensie)

• Non-value-added waste (het reageren 
van organisaties op Murphy’s Law en 
de valkuil van Parkinson’s Law)

• Functionele indeling (kostenplaatsen)
• Categorische indeling (kostensoorten)
• Activity based versus zero based 

management



• Intrinsieke waarde
• Rendementswaarde
• Waarde en de EVA-methode
• Waarde en disconteren van 

toekomstige cashflows
• Financiële en niet-financiële kpi’s die 

voor de organisatie waarde creëren 



Vanuit visie en strategie stel je 
de

optimale key performance-
indicators samen









1

Vaststellen van 
de werkelijke 
investering

2

Vaststellen van 
de toekomstige 
cashflows

3

Bepalen van de 
resultaten in de 
komende jaren

4

Toepassen van 
gevoeligheidsana
lyse

5

Berekening  van 
Most-expected-
scenario

6

Toepassing van 
het veel-ogen-
principe



Return On Investment 
(boven de 25%)

Netto Contante Waarde 
(positief bij toepassing 

Wacc)

Interne Rentevoet 
(minimaal Wacc)

Terugverdientijd (1/3 
economische levensduur)



Vragen via www.wizfiz.nl


