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Financieel Gezond Blijven
Cash is King

10 plannen om uw werkkapitaalpositie 
gezond te krijgen

Hoe werkt waardecreatie en hoe komt het bedrijf in control?
drs. Hinrich C.A. Slobbe
info@wizfiz.nl



19-03-18

Programma:

• Fractale Economie
• De financiële gezondheid van een bedrijf
• De vijf dimensies van Waardecreatie
• Waardecreatie en het Canvas Business Model
• Werkkapitaal, Rendement, Cash en andere relevante 

thema’s
• 10 plannen om uw werkkapitaal gezond te krijgen en te 

houden



Relatie Normaalverdeling en Fractaal-Verdeling
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Breng 10.000 mensen in een stadion. 
Hoeveel invloed zal het gewicht van de 
zwaarste persoon hebben op het 
gemiddelde gewicht? (72,7 gram)

Breng 10.000 mensen in een stadion. 
Voeg er Jeff Bezos bij. Hoeveel invloed zal 
hij hebben op het gemiddelde vermogen? 
(9,96 miljoen) Dat is de FRACTALE 
WERELD waar we nu in leven. Jeff is met 
0,0 dollar begonnen
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Het “nieuwe” geld……

• Rijkste 8 mensen samen 601 miljard vermogen (Jeff Bezos(99,6), Bill Gates(91,3),  
Waren Buffet(85,0), Amancio Ortega (Zara)(75,5), Mark Zuckerberg (72,6), Bernard Arnault (Moet 
Hennessy Louis Vuitton)(62,8), Carlos Slim(61,7), Larry Ellison (Oracle)(52,9)  

• Vooral “nieuwe” rijken bij de rijkste 8……(met zonder geld begonnen)

• Meer vermogen dan de armste 3,6 miljard mensen ter wereld. 
• Volgens Hurun List: 600 Chinese miljardairs (op 2000 

wereldwijd)…….(vrijwel allemaal met niets begonnen)

• Nederland heeft ongeveer 20 miljardairs, Charlene de Carvalho is de 
rijkste Nederlander met bijna  16 miljard vermogen dankzij Heineken
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Grootste bedrijven……



Hoe om te gaan met Fractale Economie?

19-03-1819-03-1819-03-18
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Wat doen wij ondertussen?



De financiële gezondheid van een 
bedrijf



Hoe kijken aandeelhouders en financiers
naar Financiële Gezondheid?

• Link met de ondernemer/onderneming
• Rendement (EVA en Dupont)
• Koers/Winst
• Marge en Omloopsnelheid
• Rentedekking, Betalingscapaciteit en Debt Service 

Ratio (Leencapaciteit)
• Liquiditeit en Cashflow
• Van Solvabiliteit tot BSK

Vaste Activa 150
Vlottende Activa 75

Totale Activa 225

Eigen Vermogen 100
Lang Vreemd Vermogen 75
Kort Vreemd Vermogen 50

Totale Passiva 225       



Kengetallen en de normen:

• 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%
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Vraag 1: Hoe gezond is uw bedrijf?



Rendementsbeïnvloeding via Dupont
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Cashflow en CAIAS

C = Cash uit EBITDA minus Tax
A  = Asset Conversion Cycle (mutatie werkkapitaal)
I = Investments (vervangingsinvesteringen)

>

A = Aandeelhouders (dividend)
S = Schuldeisers (rente + aflossingen)
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Vijf dimensies van Waardecreatie

1ste dimensie: cash flow (objectief/gevolg)
2de dimensie: winst of verlies (subjectief/gevolg)
3de dimensie: waardepropositie (subjectief/oorzaak)
4de dimensie: innovatiekracht
5de dimensie: bron (why van een organisatie)
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Verschil tussen oorzaak en gevolg
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Waardecreatie en Canvas Business 
Model 
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Vraag 2: Wat is uw kostenstructuur?
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Vraag 3: Wat is uw verdienmodel?
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Control versus Cultuur



Sturen op Waardecreatie door 
managementinformatie

• Financiële informatie slechts een deel van het verhaal:
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Vraag 4: Uit welke onderdelen bestaat 
uw managementrapportage?

• Financiële informatie
• Goederenstroombewegingen
• Productiviteitsinformatie
• Human Resources
• Motivatie Medewerkers
• Competentieontwikkeling
• Kwaliteitsinformatie
• Logistieke informatie
• Klanttevredenheid
• Marktinformatie
• Etc.
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Waardecreatie en Key Performance 
Indicators



Werkkapitaal 2017/18



Hoe kijkt Management naar Werkkapitaal?



Ken- en stuurgetallen afhankelijk van rol:



Werkkapitaal in de levenscyclus

Development Production

Sketch
Images

Dimensions
CAD

Pricing

Concept Design Release Introduction Growth Maturity Decline

time

Unit volume

Werkkapitaalbeheersing is vooral hier cruciaal

Accounting
ERP
Order Entry

• Link met de levenscyclus
• Cashcows
• Stars (bleeder 1)
• Dogs (bleeder 2)
• Question marks (bleeder 3)



Supply Chain 
Management

Van verkoop tot betaling 
(order-to-cash cycle)

Van inkoop tot 
betaling (purchase-
to-pay cycle)

DD: Debiteurendagen
CD: Crediteurendagen
VD: Voorraaddagen

Werkkapitaalbeslag wordt veroorzaakt door 
inkoop-, productie-, voorraad- en verkoopprocessen

• Er is werkkapitaalbeslag vanaf het moment dat leveranciers worden betaald tot en met het moment dat geld 
wordt ontvangen van klanten: de ‘cash-conversion-cycle’

Working 
capital

DPO

DSO

DIO
Working 
capital

DPO

DSO

DIO





Van inkoop tot betaling ® Purchase-to-Pay 
Cycle

Inkoopbeleid
Budgetteren / 
Prognosticeren

Cash 
Managemen
t

Oorsprong- en 
vereisten (prijs/ 
kwaliteit) 
grondstoffen

Betalen

Controle 
pakbon en 
factuur Ontvangst 

grondstoffen 
/ goederen

Onderhandeling / 
betalingsvoorwaarden

Factuur-
verwerking

Inkoop 
(orders en 
contracten)

Bron: gebaseerd op 
TWCM, REL 
Consultancy Group

Working 
capital

DPO

DSO

DIO
Working 
capital

DPO

DSO

DIO

Het inkoopproces is 
een 
aaneenschakeling 
van activiteiten: keuze 
leverancier, 
onderhandeling over 
leverings-
voorwaarden, inkoop, 
ontvangst goederen, 
betalen factuur, et 
cetera. De wijze 
waarop het 
inkoopproces is 
georganiseerd, ook 
gemeten in tijd, is een 
belangrijk aspect van 
werkkapitaalbeheer

Hoe is uw 
inkoopproces 
ingericht? 

Het doel van crediteuren beheer zou
efficiëntie en kostenbeheersing moeten
zijn en niet het vertragen van de betaling



Voorraad-productieproces ®
® Supply Chain Management 

Verkoop

Supply 
Chain 
Strategie Product 

Segmenterin
g

Distributie

BudgetterenVoorraad / 
Opslag

Planning 
Productie

Planning 
Resources

Productie

Organiseren 
Productie

Working 
capital

DPO

DSO

DIO
Working 
capital

DPO

DSO

DIO

de noodzaak om zich 
te richten op kern 
activiteiten

de vraag naar een 
breder en dieper 
assortiment

de toenemende 
eisen van de klant

en de kortere time-
to-market

Uw 
bedrijfsprocessen 
moeten wellicht 
afgestemd worden 
op de volgende 
ontwikkelingen:

Bron: gebaseerd op 
TWCM, REL 
Consultancy Group

Theory of Constraints
Beoordeel of de organisatie
optimaliseert of sub-optimaliseert
Bepaal het verschil tussen de 
werkelijke VD en de Value Added 
Time

Voorraad versus Debiteuren
Bij veel bedrijven wordt zo
traag gefactureerd dat een
deel van de voorraad
eigenlijk debiteuren zijn.



Van verkoop tot betaling ®
® Order-to- Cash Cycle

Ontvangstbetalin
g / reconciliatie / 
allocatie

Debiteurenbeheer

Identificatie 
klanten

Verkoop-
management

Risk 
Management/ 
Credit Control

Klantenservice

Uitvoer order / 
orderbevestigin
g

Credit 
Check

Contractmanagement / 
betalingsvoorwaarden

Facturering

Verkoop

Cash 
Management

‘Cash is king’ mag 
dan een cliché zijn, 
maar het is wel waar. 
Toch hebben veel 
ondernemingen 
teveel ‘cash’ vast 
hebben zitten in hun 
werkkapitaal, 
waaronder hun 
debiteuren? Van 
belang bij het 
verkoopproces zijn 
o.a. de betalings- en 
leverings-
voorwaarden, de 
wijze van factureren, 
debiteurenbeheer en 
het uiteindelijke 
cashmanagement
Hoe is uw 
verkoopproces 
ingericht?

Working 
capital

DPO

DSO

DIO
Working 
capital

DPO

DSO

DIO

Bron: gebaseerd op 
TWCM, REL 
Consultancy Group

DD zou moeten tenderen naar de ‘natuurlijke’ 
termijn



+10 maatregelen om uw werkkapitaal gezond te 
krijgen en te houden

§Debiteurenbewaking versus Automatische Incasso/IDEAL
§Crediteurenadministratie en Automatische Incasso/IDEAL
§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 tijdsbesparend
§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



Nog vragen?

hcaslobbe@live.nl
Of 

www.wizfiz.nl

mailto:hcaslobbe@live.nl
http://www.wizfiz.nl/


Bedankt voor uw aandacht!


