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VOORWOORD
EEN FINANCIEEL KOMPAS
 
‘Het wordt echt wel stoelriemen vast.’  
Dat waren de woorden die minister van  
Financiën Wopke Hoekstra gebruikte tijdens  
de persconferentie op 20 maart 2020,  
waarin het kabinet een eerste pakket met 
steunmaatregelen voor het bedrijfsleven 
aankondigde.  

En hobbelig werd het zeker. Met lockdowns, steunpakketten,  
versoepelingen die later weer werden teruggedraaid en heel veel 
onzekerheid voor bedrijven. Toch zijn er inmiddels ook lichtpuntjes.  
Zo worden in de bouw, industrie en IT-branche alweer maandenlang 
topomzetten gedraaid. Daar komt nog bij dat er steeds meer prikken  
zijn gezet en het merendeel van de Nederlanders inmiddels volledig is 
gevaccineerd. Zo gloort er ook voor zwaar getroffen sectoren als de retail, 
horeca en evenementenbranche weer een beetje hoop aan de horizon.

586.00
bedrijven maakten tussen april 2020 en maart 2021  

gebruik van één of meerdere vormen van coronasteun.

 
Liquiditeit monitoren
Maar mogelijk verkeert jouw bedrijf nog steeds in onstuimig weer. In dit 
e-book leer je hoe je meer grip krijgt op de financiële huishouding van je 
onderneming. Dat is één van de belangrijkste factoren voor een gezonde 
bedrijfsvoering. In goede, maar vooral in slechte tijden. Dat je snapt wat 
liquiditeit is, continu in controle bent over je uitgaven en in staat bent 
om een begroting op te stellen. 

Financieel in control
"Daar heb ik toch mijn accountant of financieel adviseur voor?"  
Ja, die is er zeker om je te helpen. Maar wie wil groeien of roerige  
tijden moet zien te overleven, zal toch ook zeker de getallen van het 
bedrijf moeten begrijpen. Zo kun je tijdig bijsturen als je ziet dat  
het de verkeerde kant op gaat. Dit e-book, boordevol praktische tips  
en handige rekenmodules, helpt je daarbij. Het is jouw financieel 
kompas om sterker uit de coronacrisis te komen. 
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In dit hoofdstuk lees je onder meer...

› Hoe je je werkkapitaal verbetert
› Wat solvabiliteit je vertelt
› Waarom je brutomarge kan veranderen
› Hoe je snel de liquiditeit uitrekent

Kortom: Hoe je financieel inzicht krijgt in je bedrijf

FINANCIEEL
INZICHT
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‘Na paar onzekere 
maanden is het nu 
ontzettend druk’
 

Het berekenen van je werkkapitaal. 

Solvabiliteitsratio’s. De liquiditeit van de 

onderneming bewaken. Als John Vlaar in 2003 

als techneut in dienst treedt bij Giant ICT in 

Heerhugowaard, na een carrière bij Defensie, 

heeft hij van dit soort financiële kwesties nog 

maar weinig kaas gegeten.

Inmiddels zijn we bijna 20 jaar verder. Vlaar is 

opgeklommen tot directeur-eigenaar en financiële 

kengetallen geven hem de houvast die hij nodig 

heeft, vooral in tijden van veel onzekerheid. 

“De eerste maanden van de coronacrisis waren 

ook voor ons best spannend. Hoewel het aantal 

opdrachten op peil bleef, moet je met behulp 

van prognoses verder blijven kijken. Sommige 

opdrachtgevers stelden projecten uit en bliezen 

nieuwe investeringen af. Dat kan op den duur 

gevolgen hebben voor je eigen liquiditeit”,  

aldus Vlaar.

In control blijven

Wekelijks zit hij om tafel met zijn collega’s 

van financiën. Hoe staan we ervoor? Worden 

facturen op tijd betaald? Wringt het ergens in de 

prognoses? Daar bovenop komt het maandelijks 

overleg met zijn business controller. “Dan toetsen 

we de resultaten en bespreken we de liquiditeit. 

Niet alleen verlangt de holding dit, het is ook voor 

onszelf belangrijk om steeds in control te blijven. 

Ik ken ondernemers die pas aan het einde van het 

jaar zien hoe ze gedraaid hebben. Dat is best link. 

Zo kun je bijvoorbeeld niet tijdig bijsturen als de 

situatie daarom vraagt.”

Sneller factureren

Het uitbreken van de coronacrisis was zo’n situatie. 

Vlaar besloot daarop om bij grote projecten 

voorlopig niet meer eens per maand, maar elke 

14 dagen tussentijds te factureren. “Uiteraard in 

goed overleg met onze klanten, want dat vind 

ik belangrijk. Met deze maatregel bouwden we 

extra zekerheid in. Nu is dat niet meer nodig. 

Sinds de zomer van 2020 is het continu ontzettend 

druk geweest en is onze grootste uitdaging het 

vinden van goede mensen. Wat ook opvallend is: 

we hebben al die maanden geen enkele keer te 

maken gekregen met een klant die de factuur niet 

kon betalen.”

Declarabele uren

Wel blijven ze bij Giant ICT voortdurend de 

declarabele uren monitoren. Medewerkers kunnen 

immers nog zo productief zijn, als je voor hun 

geleverde werk geen factuur kunt sturen, komt er 

een moment waarop het financieel gaat wringen. 

Hiervoor gebruikt Vlaar software waarmee hij 

met twee muisklikken alle staatjes op zijn scherm 

tevoorschijn haalt. “Door de declarabele uren 

wekelijks te monitoren, kunnen we meteen 

ingrijpen als het de verkeerde kant op dreigt  

te gaan”, aldus Vlaar.

C A S E  S T U D Y

Wie John Vlaar
Bedrijf Giant ICT
Aantal medewerkers 45
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IN 5 STAPPEN MEER  
FINANCIEEL INZICHT
Financieel inzicht is één van de basis-
ingrediënten voor een succesvol bedrijf.  
In goede, maar vooral ook in tijden dat het even 
minder gaat. Het slim toepassen van financiële 
kengetallen zorgt voor betere beslissingen.  

In 2016 presenteerde de Kamer van Koophandel het rapport ‘Grip op de tent’, 
over de financiële kennis van ondernemers in Nederland. De onderzoekers 
zagen een verband tussen dit specifieke kennisniveau van de eigenaar en de 
financiële prestaties van het bedrijf. Ondernemers die weten hoe je een balans 
leest, sturen op financiële kengetallen en prognoses toepassen presteren vaak 
beter dan hun collega’s die hier minder bedreven in zijn. 

De coronacrisis zorgt nog steeds voor onzekerheid bij bedrijven. Blijft die 
belangrijke opdrachtgever wel overeind? Hoe ontwikkelen de kosten zich? Heb ik 
over drie maanden nog voldoende cash? Ondernemers die financieel in control zijn 
en aan de hand van prognoses steeds vooruit kunnen kijken, blijken in de praktijk 
veel beter bestand tegen dit soort onstuimige periodes. De Kamer van Koophandel 
merkt op dat op dit gebied voor veel ondernemers nog een wereld te winnen is.

Max Verstappen
Vergelijk deze financiële kengetallen eens met de data die Max Verstappen 
gebruikt tijdens zijn races. Elk brokje informatie over het circuit, de 
weersomstandigheden, het chassis, de aerodynamica en niet in de  
laatste plaats het motorblok van de wagen wordt ingezet om maximaal  
te presteren. Zo is het ook voor ondernemers die met succes hun bedrijf  
door de crisis loodsen. Voor hen zijn financiële kengetallen de basis  
voor belangrijke beslissingen. 

Voel je je in meer of mindere mate aangesproken? Aan de hand van  
5 stappen geven we je meer financieel inzicht in je bedrijf. Zodat je  
beter begrijpt wat er uitgaat, wat er binnenkomt en wat er nodig is. 

Stap 1 Werkkapitaal

Werkkapitaal is een indicatie van jouw financiële behoefte als ondernemer 
op korte termijn. Het is geld waarmee je de dagelijkse operatie draaiende 
kunt houden, zonder extra investeringen of financiële transacties.  
Dan gaat het bijvoorbeeld om het uitkeren van salarissen, het betalen  
van leveranciers, het aanvullen van je voorraden, de rekening voor gas, 
water en licht en het verrichten van onderhoud.

Heeft jouw bedrijf een tekort aan werkkapitaal? Dan leidt dat vrijwel altijd 
tot betalingsproblemen en in het ergste geval zelfs tot een faillissement. 
Toch betekent dit niet dat je als ondernemer zoveel mogelijk kapitaal  
moet oppotten. Werkkapitaal levert je namelijk niks op. Het zit vast in 
voorraden, debiteuren en onderhanden werk. 
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Werkkapitaal versus cashflow
Deze termen worden nog wel eens door elkaar gehaald en het is daarom 
goed om er even bij stil te staan. Bij cashflow gaat het om inkomsten en 
uitgaven in een bepaalde periode. Werkkapitaal is meer dan alleen cash.  
Het is het verschil tussen de vlottende activa (debiteuren, liquide middelen 
en voorraad) en de vlottende passiva (crediteuren en andere kortlopende 
schulden). Meer over cashflow lees je in hoofdstuk 2.

Werkkapitaal, een rekenvoorbeeld

+ Debiteuren (uitstaande facturen) € 130.000

+ Voorraden € 100.000

+ Saldo bankrekening € 50.000

+ In kas € 20.000

Vlottende activa € 300.000

- Crediteuren € 40.000

- Kortlopende schulden € 120.000

Vlottende passiva € 160.000

Netto werkkapitaal € 140.000

Vlottende activa - vlottende passiva = netto werkkapitaal

Dit bedrag van € 140.000 is niet meteen voorhanden. Een deel van het 

geld zit immers vast in de voorraad en je wacht op een aantal facturen die 

nog moeten worden betaald. Mits de voorraad een redelijke doorlooptijd 

kent en je debiteuren binnen de afgesproken termijn met het geld over  

de brug komen, mag je ervan uitgaan dat je binnen afzienbare tijd wél  

over de volledige € 140.000 beschikt. 

Stap 2 Liquiditeit

Liquiditeit is de mate waarin je op korte termijn aan je betaalverplichtingen 
kunt voldoen. Het gaat hierbij om openstaande facturen en schulden die 
binnen 1 jaar moeten zijn terugbetaald. Is dit voor jouw bedrijf geen 
probleem, dan ben je liquide. De onderneming verkeert in goede conditie. 

Er zijn twee kengetallen die worden gebruikt om dit uit te rekenen: 
1. Current ratio
2. Quick ratio

Blijf de liquiditeit van je onderneming in de gaten houden. Ook als het  
goed gaat, je voldoende opdrachten hebt en er geld blijft binnenkomen.  
Dit is een belangrijke basisvoorwaarde voor een financieel gezond bedrijf

Current Ratio
Current ratio is de mate waarin kortlopende activa met kortlopend  
vreemd vermogen worden gedekt. Kortlopende activa zijn de vlottende  
activa + je liquide middelen. 

 › Vlottende activa: productvoorraad, debiteuren
 › Liquide middelen: geld op de bank en in kas
 › Kort vreemd vermogen: openstaande facturen bij leveranciers, te betalen 

belastingen en overige kortlopende schulden (binnen 1 jaar terugbetalen)
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Reken het zelf uit
Current ratio = vlottende activa / kort vreemd vermogen.

Kijk dus naar je balans. Welke financiële verplichtingen heb je op korte 
termijn? Daar tegenover staan de debiteuren die jouw openstaande facturen 
gaan betalen, voorraden die je denkt snel te kunnen verkopen en het geld 
dat je nog in kas hebt.  

Current ratio, een rekenvoorbeeld

Voorraden € 10.000

Debiteuren € 8.000

Liquide middelen € 23.000

Vlottende activa € 41.000

Crediteuren € 15.000

Kortlopende lening € 5.000

Kort vreemd vermogen € 20.000

Current ratio = € 41.000 / 20.000 = 2,05

Een current ratio van 1,5 wordt vaak als financieel gezond beschouwd. Dat 
betekent dat de vlottende activa minimaal 1,5 keer groter zijn dan de kortlopende 
schulden. Je bedrijf heeft dan voldoende liquiditeit. Komt de score een stuk  
lager uit, zelfs onder 1? Dan is er voldoende reden om je zorgen te maken. Als 
crediteuren binnen afzienbare tijd hun geld komen opeisen, dan kom je mogelijk 
in financiële problemen en zul je op zoek moeten naar extra geld van buitenaf. 

Let op! De cijfers waarmee je de current ratio berekent komen van de 
bedrijfsbalans en die schommelt van dag tot dag. Bereken de current ratio 
daarom met enige regelmaat. Zo kun je de werkelijke liquiditeit van je bedrijf 
bepalen en kom je niet voor onaangename financiële verrassingen te staan.

Liquiditeitsprognose
Het kan zijn dat je inkomsten als gevolg van de  

coronacrisis nog steeds onder druk staan. Dan is het juist nu  

van belang om een liquiditeitsprognose op te stellen, ook wel 

liquiditeitsbegroting of cashflow-forecast genoemd. Hiermee  

maak je een inschatting van de inkomsten en uitgaven voor  

de periodes die nog komen. In hoofdstuk 2 lees je daar meer  

over en laten we je ook een voorbeeld zien. 

Quick Ratio
Beschikt je bedrijf over veel voorraad met een lage omloopsnelheid? 
Voorraad die al wat ouder is en die waarschijnlijk niet snel verkocht gaat 
worden? Dan is de quick ratio een rekenmethode die beter past bij de 
onderneming die je runt. Je laat hierbij de voorraden namelijk buiten 
beschouwing. 

Reken het zelf uit
Quick ratio = vlottende activa - voorraden / kort vreemd vermogen

Als je bedrijf lage voorraden heeft, dan is het verschil tussen de twee 
kengetallen betrekkelijk klein.
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Zo stuur je aan de knoppen
Wie z’n liquiditeitspositie wil verbeteren, heeft grofweg 3 opties:

1. Verscherp je debiteurenbeheer
Zorg ervoor dat je klanten sneller de rekening betalen. Meer daarover  
lees je in hoofdstuk 2. 

2. Verklein de voorraad
Een kleinere voorraad zorgt voor meer werkkapitaal. Het is hierbij continu 
zoeken naar de juiste balans, want je wilt natuurlijk wel snel kunnen 
blijven leveren. 

3. Laat crediteuren iets langer wachten
Er zijn bedrijven die er in onzekere tijden voor kiezen om de betaaltermijn 
voor hun leveranciers op te rekken. Dat is inderdaad gunstig voor hun 
liquiditeitspositie. Zinspeel je ook op die gedachte? Vraag jezelf af of dat het 
juiste pad is. Jouw leveranciers moeten hun rekeningen immers ook betalen 
en bovendien kan deze stap leiden tot een verslechterde relatie.    

Stap 3 Brutomarge

Die brutomarge, hoe zat het ook alweer? Dat is het verschil tussen de bruto 
omzet en je inkoopprijs. Maar wat daarbij nog wel eens wordt vergeten is 
het feit dat dit bedrag niet altijd hetzelfde blijft. 

 ›  Je koopt spullen in en constateert dat leveranciers hun prijzen hebben 
opgeschroefd.

 ›  Er komen minder opdrachten binnen, waardoor het aantal niet-
productieve uren voor jou als urenfabriek steeds verder toeneemt.

 ›  De competitie bij tenders neemt toe, waardoor jouw offertes een stuk 
scherper zijn dan aan het begin van dit jaar.

 ›  Je voelt je genoodzaakt om te stunten met de prijs.

Alle reden dus om je brutomarge scherp te blijven monitoren. Om een financieel 
gezond bedrijf te blijven, is voldoende marge een absolute voorwaarde.

Rentabiliteit
Dit kengetal geeft aan hoeveel winst je bedrijf per  

geïnvesteerde euro maakt. Het is een ratio waar vooral aandeelhouders  

met veel belangstelling naar kijken. Voldoende rentabiliteit is immers  

nodig om dividend te kunnen uitkeren. Je krijgt in dit e-book  

al veel informatie te verwerken en we kiezen er daarom voor  

om deze ratio niet verder uit te diepen. Je boekhouder  

kan je er meer over vertellen.
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Stap 4 Indirecte kosten

Omzet maakt nog geen winst. Er zijn legio voorbeelden van bedrijven met 
topomzetten, waar het geld er bij de achterdeur zo weer uitstroomt. Vaak 
gebeurt dat ongemerkt, zeker als het bedrijf de wind in de zeilen heeft.  
En het zijn met name de indirecte kosten die ondernemers uit het zicht  
zijn verloren. 

› Directe kosten
Kosten die je direct kan toewijzen aan een eindproduct, klant of afdeling. 
De inkoopwaarde van de omzet is een voorbeeld van een directe kostenpost.

› Indirecte kosten
Kosten die je niet direct kunt linken aan een eindproduct, klant of afdeling. 
Denk aan telefoonkosten, de huur van een pand of een directeur die voor 
alle afdelingen werkt. Deze kosten kun je alleen volgens een verdeelsleutel 
toewijzen. Voor nu is dat even niet zo relevant en daarom laten we deze 
achterwege. 

Indirecte kosten zijn minder tastbaar en verliezen mensen nog wel eens  
uit het oog. Telefoonabonnementen worden automatisch verlengd, 
opleidingspotjes alsmaar voller en op de uitgaven voor sponsoring en 
reclame ben je in de loop der jaren mogelijk het zicht verloren. Het zijn  
dit soort uitgaven waar je als bedrijf al snel op kunt besparen. 

To do lijstje
1. Maak een overzicht van alle indirecte kosten die je bedrijf maakt
2. Geef bij elke post aan: nodig, niet nodig of reduceren
3. Zet eventueel abonnementen stop en bezuinig op posten die  
minder noodzakelijk zijn voor je bedrijfsvoering

Kosten lopen op
Er is een simpele manier om uit te rekenen of je kosten de  

afgelopen jaren te snel zijn opgelopen. Vergelijk de kosten met je  

omzet en maak daar percentages van. Stijgen je kosten procentueel  

harder dan je omzet, dan heb je in ieder geval een goede  

aanleiding om ergens te gaan snijden.

Stap 5 Solvabiliteit

Nóg zo’n getal waarvan je weet dat het bestaat: solvabiliteit. Maar waarom is 
dat ook alweer belangrijk en hoe reken je dit nou goed uit? Waar werkkapitaal 
en liquiditeit iets zeggen over de komende dagen, weken en maanden, gaat 
het bij solvabiliteit vooral over de langere termijn. Het laat zien in hoeverre je 
bedrijf afhankelijk is van schuldeisers. De bank zal hier zeker naar vragen als 
je een nieuwe financieringsaanvraag doet.

Het kan zijn dat je nog steeds in de overlevingsstand staat. Toch blijft het 
ook nu zinvol om verder te kijken. Want wat als volgend jaar al je reserves 
zijn opgedroogd? Ook voor het verkrijgen van nieuwe financiering is 

G R I P  O P  J E  B E D R I J F  2 0 2 1  |  # 1  F I N A N C I E E L  I N Z I C H T 



11

solvabiliteit zoals gezegd een belangrijk kengetal. Het betekent dat je  
bedrijf tegen een stootje kan als het financieel even tegenzit.

Reken het zelf uit
Solvabiliteitsratio = eigen vermogen / totale vermogen

Je eigen vermogen is de optelsom van reserves, eventuele aandelen en het 
resultaat van het lopende jaar. Je totale vermogen is het totaal van de passiva. 

Solvabiliteitsratio, een rekenvoorbeeld

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal € 65.000

Reserves € 5.000

Resultaat lopende jaar € 30.000

Lang vreemd vermogen

Hypothecaire lening € 120.000

Kort vreemd vermogen

Crediteuren € 45.500

Lening bank € 12.500

Totaal passiva € 278.000

Solvabiliteitsratio = € 100.000 / € 278.000 X 100%  = 36% 

In het fictieve voorbeeld heeft de ondernemer een solvabiliteit van 36%.  
Om aan te geven dat een bedrijf financieel gezond is, wordt over het 
algemeen gesteld dat dit getal ergens tussen de 25 en 40% moet zitten.  
Een kwart eigen vermogen wordt dus gezien als de ondergrens. Dat is  
wat boekhouders bedoelen met: de normsolvabiliteit. 

Een lage solvabiliteit
Komt jouw bedrijf uit op een lager percentage? Dan is het zaak om met je 
boekhouder of een andere financieel adviseur aan tafel te gaan zitten. Je 
wilt weten wat de oorzaak is en hoe je dit kunt oplossen. Overigens komt dit 
slechte nieuws meestal niet zomaar uit de lucht vallen. Een lage solvabiliteit 
is bijna altijd het gevolg van een reeks verliesgevende kwartalen of weinig 
winstgevende jaren. Je ziet het van tevoren aankomen.

Streef dus altijd naar een gezonde solvabiliteit. Dat is bovendien een 
belangrijke voorwaarde voor het verstrekken van leningen en kredieten. 
Zoals gezegd wordt 25% vaak beschouwd als ondergrens, maar daarmee  
is niet het hele verhaal verteld. Wat een gezonde solvabiliteit is, verschilt 
namelijk van branche tot branche.
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OM TE 
ONTHOUDEN
 
Financiële kengetallen zijn 
een goede graadmeter om er 
snel achter te komen hoe je 
bedrijf er voor staat.

01  Succesvol ondernemen
 Ondernemers die snappen hoe je 

financiële kengetallen kunt toepassen, zijn bewezen 
succesvoller dan collega’s die dit niet kunnen.

02  Zuurstof voor de onderneming
 Je hebt werkkapitaal nodig om je  

bedrijf op korte termijn te laten draaien en 
noodzakelijke uitgaven te kunnen doen.

03  Liquiditeitratio’s berekenen
 Door het berekenen van je 

liquiditeitratio’s kom je erachter of je snel  
over voldoende geld kunt beschikken om  
zo de kortlopende schulden te betalen.

04  Je financiële conditie
 Met een current ratio van 1,5 word  

je als financieel gezond beschouwd. Om deze 
berekening te kunnen maken kijk je naar je 
balans. Tel uitstaande debiteuren, voorraden, 
cash en liquide middelen bij elkaar op en  
deel dat door je financiële verplichtingen  
op korte termijn.

05  Je liquiditeit boosten
 Er zijn 3 manieren om je liquiditeit  

te vergroten: ervoor zorgen dat klanten sneller 
betalen, de facturen van eigen leveranciers nog 
even op de stapel laten liggen en je voorraad 
verkleinen.

06  Marges? Blijven checken
 Brutomarges zijn niet in beton 

gegoten. Vooral in onzekere tijden is het 
belangrijk dat je die voortdurend blijft 
monitoren.

07  Onzichtbare uitgaven
 Indirecte kosten kunnen in tijden  

van voorspoed ongemerkt snel oplopen.  
Nu is het de tijd om die kosten weer eens  
goed in kaart te brengen.

08  Schulden in beeld
 Solvabiliteit laat zien in hoeverre  

je onderneming afhankelijk is geworden van 
schuldeisers. 

09  Uitrekenen van je solvabiliteitratio 
 Het solvabiliteitsratio reken je uit  

door je eigen vermogen te delen door het  
totale vermogen van de onderneming.

10  Als het kritiek wordt
 Een solvabiliteit van 25% wordt 

beschouwd als ondergrens.

Lees meer over financieel inzicht.

Met tips, handige artikelen en praktijk-

voorbeelden van andere ondernemers.
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In dit hoofdstuk lees je onder meer...

› Wat corona te maken heeft met cashflow
› Welke soorten cashflow er zijn
› Hoe je je eigen cashflow verbetert
› Voorbeelden van bedrijven met een cashflow-uitdaging

Kortom: Hoe je zorgt voor een gezonde cashflow

EEN OPTIMALE
CASHFLOW
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‘We produceren 
nu kleinere 
hoeveelheden’
Oranka Vruchtensappen kende jarenlang 

stabiele groeicijfers. Toen brak in het vroege 

voorjaar van 2020 de coronacrisis uit en stortte 

de omzet in elkaar: min 90% maar liefst.

Voor Frank Berndsen was de afgelopen anderhalf 

jaar een achtbaanrit. Tot de coronacrisis leverde hij 

zijn vruchtensappen vooral aan hotels, cateraars, 

eventlocaties en zorginstellingen. “Veel hotels 

sloten de deuren, evenementen werden afgeblazen 

en keukens van zorginstellingen gingen op slot. 

Plotseling waren we in een totaal andere realiteit 

beland”, zegt Berndsen. Hij nam het bedrijf, dat 

vruchtensappen in combinatie met dispensers en 

uitschenksystemen levert, in 2018 over.

Een cash-probleem

Kosten die doorlopen versus de omzet die 

naar beneden duikt. Het is the perfect storm 

voor een enorm cashprobleem. “Gek genoeg 

ontstond er die eerste twee maanden juist een 

liquiditeitsoverschot. We mochten de aflossing 

van onze overnamefinanciering bij de Rabobank 

uitstellen, kregen uitstel van betaling van de 

Belastingdienst en vroegen met succes NOW aan. 

Ook liep de omzet nog even door, van klanten 

die een eerder verstuurde factuur overmaakten. 

Het is heel verraderlijk om op zo’n moment naar 

je bankrekening te blijven staren en te denken 

dat het allemaal wel meevalt. Al die uitgestelde 

betalingen komen op een gegeven moment toch 

weer op je bordje terecht.”

Liquiditeitsoverzicht op weekbasis

Berndsen pakte het financiële stuur van 

zijn bedrijf stevig vast en ging werken met 

liquiditeitsbegrotingen voor de korte - en lange 

termijn. Zo ziet hij een mogelijk cashtekort 

mijlenver van tevoren aankomen en kan hij tijdig 

de juiste maatregelen nemen. “Sturen op cijfers 

is essentieel en al helemaal als je in een crisis 

belandt. Dan weinig zicht hebben op je inkomsten 

en uitgaven zorgt voor veel stress.”

Door zijn liquiditeit strak te monitoren, zag 

Berndsen al snel dat er bezuinigd moest worden. 

Kosten die niet direct bijdragen aan de omzet, 

werden resoluut geschrapt. “Ook zijn we de 

voorraad strakker gaan managen. Zo bestellen 

en produceren we kleinere hoeveelheden. Dat 

gaat weliswaar ten koste van de marge, maar zo 

zitten we bij een eventuele volgende lockdown 

niet met een grote voorraad onverkoopbare 

vruchtensappen in de maag.”

Eiwit-jus

Met alleen bezuinigingen en risico’s verlagen zou 

zijn bedrijf het niet gaan redden, besefte Berndsen 

al snel. Ook aan de inkomstenkant moest iets 

gebeuren. Zo is hij gaan innoveren met nieuwe 

producten, waaronder een speciale eiwit-jus 

voor de zorg. Ook heeft het bedrijf coronaproof 

dispensers ontwikkeld. “De eerste drie maanden 

van 2021 waren nog steeds desastreus. Vanaf 

het tweede kwartaal hebben we de weg naar 

boven weer gevonden. Hoewel het sentiment elk 

moment kan wijzigen, verwacht ik dit jaar uit te 

komen op 70% van de reguliere omzet.”  

C A S E  S T U D Y

Wie Frank Berendsen
Bedrijf Oranka 
Vruchtensappen
Aantal medewerkers 23
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CASHFLOW, PRIO #1  
VOOR ELKE ONDERNEMER
 
Je wilt weten hoe je bedrijf er financieel 
voorstaat. Kijk dan niet meteen naar je omzet of 
winst, maar naar de cashflow. Om je onderneming 
goed te kunnen runnen, heb je namelijk altijd 
voldoende cashflow nodig. Of je nu midden in  
een crisis zit, er net uitkomt of alweer mooie 
omzetcijfers haalt. Zo kun je bijvoorbeeld winst 
maken en toch cashflow-problemen ervaren. 

Toen de coronacrisis vanaf het voorjaar van 2020 wild om zich heen greep, 
zag de wereld er voor honderdduizenden bedrijven in ons land plotseling heel 
anders uit. Daar waar de meeste kosten gewoon doorliepen, zagen zij hun 
omzet kelderen. Dat betekent dat de cashflow gaat knellen. En bedenk je dit: 
bedrijven gaan niet failliet omdat ze te weinig winst maken, ze gaan failliet 
omdat ze geen cash meer hebben om de rekeningen te kunnen betalen. 
Cashflow is een goed instrument om de financiële positie van je bedrijf op  
de voet te volgen. Accountants en banken noemen het zelfs de meest zuivere 
financiële KPI om de prestatie van een organisatie te meten. Het is in feite  
de netto hoeveelheid geld die in en uit je onderneming stroomt. 

Cashflow versus winst
Cashflow is een term die vaak wordt toegepast, maar misschien gebruik je 
zelf liever het woord kasstroom. Cashflow en kasstroom betekenen precies 
hetzelfde. Je moet het begrip echter niet verwarren met winst.

Heb je een factuur verstuurd? Dan telt die mee als opbrengst bij het 
berekenen van de winst. 

 ›  Je debiteur heeft de factuur alleen nog niet betaald en het geld staat dus 
nog niet op je rekening. Om die reden is het geen inkomende geldstroom 
die je mag meetellen bij het berekenen van de cashflow.

 ›  Ook afschrijvingen geven het verschil aan. Die mag je wel van de winst 
aftrekken, maar zijn geen echte uitgaven en tellen dus ook niet mee als 
uitgaande geldstroom voor je cashflow. 

 ›  BTW die je van klanten ontvangt, is geen inkomsten en telt dus niet  
mee bij het berekenen van de cashflow. Andersom geldt dat ook voor de 
BTW die je afdraagt, wanneer je een nieuw bedrijfsmiddel aanschaft.

Winst maken en toch een negatieve cashflow hebben? Dat kan dus. 
Bijvoorbeeld als je veel facturen hebt uitstaan, waarvan slechts een  
klein deel is betaald. Investeringen en aflossingen zijn ook uitgaven,  
maar geen kosten.

Reken het zelf uit
Inkomsten - uitgaven = cashflow

Stel dat je het afgelopen kwartaal € 45.000 hebt ontvangen. In diezelfde 
periode gaf je bedrijf € 25.000 uit. Je hebt dan een positieve cashflow van  
€ 20.000. Het gaat zoals gezegd alleen om het geld dat je ook echt hebt 
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ontvangen en uitgegeven. Een nog uitstaande factuur of een deel van de 
voorraad dat je bijna hebt verkocht, tellen niet mee in de berekening.

3x een cashflow-uitdaging
Ieder bedrijf kent zijn eigen cashflow-uitdagingen. Daar waar de één te 
maken heeft met aanzienlijke voorraden, moet de ander langer wachten  
op z’n geld. We schetsen je 3 fictieve cases.

1. Rustige maanden overbruggen
Het bedrijf Tuin-Centraal verkoopt alles voor in de tuin. De ondernemer  
heeft een eigen winkel in het midden van Nederland en verkoopt steeds meer 
online. Er werken 8 mensen voor het bedrijf. De grootste cashflow-uitdaging 
voor Tuin-Centraal is de relatief rustige winterperiode. De ondernemer moet 
de huur van het pand en de lonen van zijn mensen natuurlijk gewoon 
doorbetalen, maar heeft tussen oktober en februari wel aanzienlijk minder 
inkomsten. Een tweede uitdaging is het voorfinancieren van de producten,  
hij heeft een aanzienlijke voorraad in zijn tuincentrum staan. Aan de andere 
kant betalen vrijwel alle klanten in cash, met pin of via iDEAL. Het bedrijf 
krijgt maar weinig te maken met treuzelende betalers.

2. Cash laat op zich wachten
WeConsult is een adviesbureau voor de bouw met 10 slimme koppen op  
de loonlijst, die allemaal over een vast contract beschikken. Het bedrijf is 
wat je noemt een urenfabriek. Vanuit een cashflow-gedachte is het een 
voordeel dat WeConsult geen voorraden heeft en die dus ook niet hoeft  
te voorfinancieren. Minder gunstig is het betaalmoraal in de branche. 
Regelmatig moet de ondernemer 60 tot 90 wachten op z’n geld.

3. Geld opzij zetten
Trivior levert telecomdiensten aan het bedrijfsleven en hanteert daarbij 
een abonnementsmodel, waarbij klanten een vast bedrag per maand 
betalen. De cashflow is daarmee aardig goed te voorspellen. Wel 
adverteert het bedrijf met de belofte dat opzeggen iedere maand mogelijk 
is. De ondernemer moet in zijn liquiditeitsbegroting dus rekening houden 
met een percentage opzeggers. Daarnaast heeft het platform elke 2 jaar 
groot onderhoud nodig. Het geld daarvoor moet hij steeds tijdig 
reserveren.

Coronasteun
›  De Nederlandse economie kromp in 2020 met 3,8%.

›  Toch bleef het aantal faillissementen laag. In 2020 gingen maar  

2703 bedrijven over de kop, 16% minder dan het jaar ervoor

›  Dat is voor een groot deel te verklaren door de 38 miljard euro  

aan coronasteun die in dat coronajaar aan bedrijven is uitgekeerd. 

Bron: CBS

Negatieve cashflow
Ok, het was behoorlijk pittig. Maar na ruim een jaar vol onzekerheid zie je 
de omzet hopelijk langzaam maar zeker weer stijgen. Het lijkt erop dat we 
het ergste hebben gehad. Toch is het ontzettend belangrijk om je cashflow 
goed te blijven monitoren. Zelfs als er weer veel nieuwe opdrachten 
binnenstromen.

G R I P  O P  J E  B E D R I J F  2 0 2 1  |  # 2  E E N  O P T I M A L E  C A S H F L O W 



17

De voorbeelden laten namelijk zien dat ook goed lopende bedrijven met 
cashflow-uitdagingen geconfronteerd kunnen worden. En een negatieve 
cashflow kan leiden tot betalingsproblemen. Mocht je om die reden extra 
financiering nodig hebben, dan krijg je sowieso te maken met een 
kritische geldschieter. Of het nu gaat om de bank of een investeerder.  
Die kijken extra goed naar je kasstromen. Cashflow speelt dus een cruciale 
rol in je bedrijf, zeker in tijden van crisis. Bedrijven waarvan je in de krant 
leest dat ze de salarissen en leveranciers niet meer kunnen betalen, 
hebben altijd te kampen met een negatieve cashflow. 

Een liquiditeitsbegroting
Als ondernemer wil je zeker weten dat je de rekeningen kunt blijven betalen. 
Vandaag en morgen, maar ook over zes maanden. Heb je een eenmanszaak 
of ben je een kleine mkb’er met een redelijk overzichtelijke bedrijfsvoering, 
dan kun je dat plaatje waarschijnlijk nog wel in je hoofd afspelen. Dat is 
anders voor ondernemers die vrijwel dagelijks te maken hebben met 
uitgaande en inkomende facturen. Zij hebben behoefte aan meer structuur 
en houvast. Wat zij nodig hebben is een liquiditeitsbegroting, iets dat ook 
wel cashflow-forecasting wordt genoemd.

Een liquiditeitsbegroting kun je opstellen per maand, per kwartaal of per 
jaar. Hiermee krijg je als ondernemer een goed overzicht van je cashpositie 
en kun je tijdig ingrijpen als je bedrijf binnen afzienbare tijd uit de bocht 
dreigt te vliegen. Hoe ziet zo’n liquiditeitsbegroting eruit? We schetsen een 
fictief voorbeeld. Let wel, elk bedrijf is anders en een standaard begroting 
bestaat dan ook niet.

Cashflow speelt  
een cruciale rol  

in tijden van crisis
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Liquiditeitsbegroting bedrijf X Prognose per kwartaal

Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal

Ontvangsten

Debiteuren € 250.000 € 230.000 € 230.000 € 250.000 € 960.000

Subsidies

Uitgaven

Lonen € 60.500 € 60.500 € 60.500 € 60.500 € 242.000

Crediteuren € 110.000 € 110.500 € 90.000 € 130.000 € 440.500

Sociale lasten € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 80.000

Vakantiegeld € 0 € 18.000 € 0 € 0 € 18.000

Winstuitkering € 0 € 30.000 € 0 € 0 € 30.000

Omzetbelasting € 18.000 € 16.500 € 16.000 € 19.000 € 69.500

Huur pand € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 36.000

Leasekosten € 2.000 € 2.000 € 5.000 € 5.000 € 14.000

Rente en aflossing € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 12.000

Diversen € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 10.000

Uitgaven totaal € 225.000 € 272.000 € 206.000 € 249.000 € 952.000

Ontvangsten - uitgaven € 25.000 € 42.000 € 24.000 € 1.000 € 8.000

Saldo begin kwartaal € 10.000 € 35.000 € 7.000 € 17.000 € 10.000

Saldo eind kwartaal € 35.000 € 7.000 € 17.000 € 18.000 € 18.000

G R I P  O P  J E  B E D R I J F  2 0 2 1  |  # 2  E E N  O P T I M A L E  C A S H F L O W 



19

Wat valt op als je deze liquiditeitsbegroting bekijkt? 
 ›  In het 1e kwartaal is er nog weinig aan de hand en heeft het bedrijf een 
positieve cashflow van € 25.000.

 ›  Het 2e kwartaal zijn de uitgaven ineens een stuk hoger. Dat komt met 
name door het vakantiegeld in mei en een eenmalige winstuitkering.  
De cashflow valt negatief uit.

 ›  Dit betekent dat deze ondernemer in Q2 zijn rekeningen niet zal kunnen 
betalen. Dankzij de liquiditeitsbegroting ziet hij dit probleem tijdig 
aankomen en kan hij voor een oplossing zorgen. Dat kan bijvoorbeeld het 
aanvragen van een krediet zijn of het uitstellen van de winstuitkering.

 ›  Vanaf het 3e kwartaal is er geen sprake meer van een liquiditeitstekort.
 ›  Over het hele jaar bekeken komt de cashflow uit op € 8.000 (van € 10.000 
op 1 januari naar € 18.000 op 31 december). Een positief resultaat dus.

 ›  Wat je hier niet leest, maar wel belangrijk is om te weten: de getallen in  
de liquiditeitsbegroting zijn inclusief btw. Het gaat namelijk om een 
registratie van alle inkomende en uitgaande geldstromen. De in rekening 
gebrachte btw wordt op je rekening bijgeschreven, de te betalen btw gaat 
van de rekening af.

 ›  Afschrijvingen zet je niet in een liquiditeitsprognose. Hierin staan 
namelijk alleen inkomsten en uitgaven. Bij afschrijvingen wordt niets 
ontvangen en ook niets uitgegeven. 

Excel
Maak je liquiditeitsbegroting bij voorkeur op  

in Excel. Zo zie je meteen wat het aanpassen van  

1 getal betekent voor de rest van je prognose.  

Op de website van de Rabobank vind je meer tips en voorbeelden.

Coronaregelingen versus liquiditeit
Stel nu dat jouw bedrijf de afgelopen tijd gebruik heeft gemaakt van 
coronasteun door de overheid. Dat kan bijvoorbeeld gaan om NOW, Tozo of 
TVL. Deze financiële impulsen hebben op korte termijn je liquiditeitspositie 
verbeterd en daarmee wellicht je onderneming gered. Maar wat zijn de 
financiële gevolgen voor de langere termijn? Heb je dat overzicht?

Daarom is het zo belangrijk om een liquiditeitsbegroting op te stellen. 
Hierin zie je wat er gebeurt met je cashflow wanneer alle overheidssteun 
uiteindelijk is komen te vervallen. Dit biedt overzicht en zorgt ervoor dat  
je niet voor nare financiële verrassingen komt te staan.
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Een checklist
Met een liquiditeitsbegroting krijg je grip op je kasstromen. Heb je hier 

nog niet eerder mee gewerkt? Houd dan in ieder geval rekening met 

deze 3 tips.  

01 Blijf realistisch Schat kosten niet te laag in en wees eerlijk als het 

over de te verwachten inkomsten gaat. Het zijn vooral de uitstaande 

offertes in combinatie met de orderportefeuille die hier een aardig 

beeld schetsen.  

02 Pas je aannames voortdurend aan Leg elke 7 tot 14 dagen je 

werkelijke cashflow naast de liquiditeitsbegroting. Er zijn geheid 

verschillen. Probeer erachter te komen waar die ontstaan zijn, zodat je 

tijdig kunt bijsturen.  

03 Begin klein Maak eerst eens een prognose voor de komende 

4 weken. Zo kom je er snel achter of de daadwerkelijke resultaten 

overeenkomen met de aannames die je doet. Ziet het er goed uit? 

Breid je prognose dan uit 2 maanden en langer nog, een kwartaal. 

Je kasstroomoverzicht
Daar waar je met een liquiditeitsbegroting vooruit kijkt, laat een 
kasstroomoverzicht zien hoeveel geld er tijdens het lopende boekjaar 
daadwerkelijk in- en uitgaat. Als het goed is, krijg je zo’n financieel 
overzicht van de boekhouder wanneer hij of zij de jaarstukken opmaakt.  
Is dat niet het geval? Vraag er dan om, het is belangrijk. 

Wel kan het voor ondernemers best even een worsteling zijn om hier 
doorheen te spitten en te snappen wat er nu eigenlijk staat. Dat geldt zeker 
voor bedrijven waar dagelijks veel geld in- en uitstroomt. Vraag in dat geval 
om tekst en uitleg. Zo’n kasstroomoverzicht biedt je namelijk veel nuttige 
informatie die je helpen om financieel in control te komen. 

Het kasstroomoverzicht kent 3 verschillende soorten kasstromen. 

01 Kastroom uit operationele activiteiten
Alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de dagelijkse operatie. 
Denk aan salarissen, inkoop van producten en de kosten die je maakt voor 
de verkoop. Dit is de cashflow die voor de meeste bedrijven het belangrijkst 
is. Hij vertelt je namelijk hoe goed de onderneming eigenlijk draait.

02 Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de investeringen  
die je doet. Machines, computers of een auto bijvoorbeeld. Maar ook 
immateriële zaken zoals een octrooi of software. Bij koop heten ze een 
investering, bij verkoop een desinvestering. 

03 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met investeringen aan  
én van investeringen aan derde partijen. Dan moet je bijvoorbeeld denken 
aan een lening bij de bank of de aankoop en verkoop van aandelen. 
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Een negatieve cashflow, wat nu?
Stel nu dat je bedrijf in een mindere periode terechtkomt. De omzet valt 
beduidend lager uit en ook de vooruitzichten voor het komende jaar zijn 
minder florissant dan eerder gehoopt. In je liquiditeitsbegroting zie je 
inmiddels teveel rode cijfers opdoemen met als gevolg dat je banksaldo de 
komende maanden naar beneden duikelt. Hoog tijd om aan een aantal 
knoppen te gaan draaien dus.

01 Houd je prijsstrategie nog eens tegen het licht en kijk daarbij ook 

naar de concurrentie. Mogelijk ben je te goedkoop of kun je juist met een 
beetje korting de afzet een flinke boost geven. 

02 Inventariseer de kosten. Daarover hebben we in het vorige hoofdstuk 
ook al iets gezegd. Het kan zijn dat er uit je bedrijf onnodig veel euro’s 
weglekken. Denk aan ongebruikte softwarelicenties, dure lunches of 
transportkosten. 

03 Weet met wie je zaken doet. Check altijd eerst de kredietwaardigheid 
van klanten, zodat je van tevoren beter kunt inschatten of zij jouw facturen 
gaan betalen. Er zijn verschillende marktpartijen die hiervoor de juiste tools 
aanbieden, zoals Creditsafe, Graydon en Euler Hermes. 

04 Factureer in ieder geval elke week en liever nog op de dag  
van oplevering zelf. Ondernemers die dagelijks factureren, hebben 
gemiddeld genomen 14 dagen sneller het geld op hun rekening staan  
dan ondernemers die dat eens per maand doen.

Days Sales Outstanding
Het hele jaar door lever je producten en diensten. Maar hoe lang duurt 

het nou gemiddeld voordat klanten je factuur betalen? De meeste 

bedrijven rekenen dit uit met de Days Sales Outstanding (DSO).  

De formule is simpel:

Debiteurensaldo einde maand / maandomzet x 30 (gemiddelde 

betaaltermijn in dagen)

Een hoge DSO kan meerdere oorzaken hebben. Je factureringsproces 

is slecht georganiseerd, klanten komen hun betalingsverplichtingen niet 

na of je opereert in een branche met machtige spelers die eenzijdig 

betaaltermijnen van 90 dagen opleggen. 
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05 Richt je debiteurensysteem goed en efficiënt in. Maak je al gebruik 
van software, stel die tool dan zo in dat er automatisch een 
betalingsherinnering wordt gestuurd als de uiterste datum is overschreden.  

06 Beloon klanten die snel de factuur willen betalen. Bijvoorbeeld door 
een korting aan te bieden als binnen een week het geld op je rekening staat.  

07 Zit je echt krap bij kas? Schuif de betalingen aan je crediteuren dan op 
tot de laatste dag van de betaaltermijn. Met belangrijke leveranciers kun je 
mogelijk nog aparte afspraken maken. Ga hierover open en eerlijk het 
gesprek aan, dan blijkt er vaak meer mogelijk dan je denkt.  

08 Wellicht heb je verschillende kredieten, zowel kort- als langlopend. 
Ga dan eens in overleg met je financieel adviseur over de manier waarop de 
financieringsstructuur van je onderneming is georganiseerd. Langlopende 
activa met kortlopende middelen financieren is bijvoorbeeld niet een 
effectieve manier.

09 Een negatieve cashflow kan betekenen dat je op zoek moet naar 

externe financiering. Bij de bank of investeringsmaatschappij. Die zullen 
in ieder geval om een financieel plan vragen, waarin je onder meer vertelt 
hoe je het geld wilt gaan besteden. In het volgende hoofdstuk lees je daar 
meer over.  

Sneller factureren  
helpt de cashflow  

te verbeteren
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OM TE 
ONTHOUDEN
Omzet is fijn, winst belangrijk, 
maar cash blijft KING.

01 Over de kop
 Bedrijven gaan niet failliet omdat ze 

 te weinig winst maken, maar omdat ze geen 
cash meer hebben om de rekeningen te betalen.

02  Cashflow berekenen
 De cashflow-rekensom is simpel: 

inkomsten - uitgaven = cashflow.

03  Cashflow versus winst
 Cashflow is iets anders dan de winst. 

Zo mag je bijvoorbeeld een nog onbetaalde 
factuur niet meetellen bij de inkomstenstroom.

04  Wel betaald, nog niks ontvangen
 Cashflow-uitdagingen waar veel 

bedrijven mee te maken hebben zijn het 

voorfinancieren van voorraden en lang moeten 
wachten tot een factuur wordt betaald.

05  Cashflow in het rood
 Een negatieve cashflow kan erop 

wijzen dat je binnenkort je rekeningen niet 
meer kunt betalen. 

06  De liquiditeitsbegroting
 Daarom is het opstellen van een 

liquiditeitsbegroting zo belangrijk. Hiermee 
kun je de ontwikkeling van je cashflow 
voorspellen en tijdig bijsturen.

07  Maak het niet mooier dan het is
 Maak in je liquiditeitsbegroting  

reële aannames en pas de getallen steeds 
opnieuw aan. 

08  Als het de verkeerde kan op gaat
 Een negatieve cashflow? Er zijn  

heel wat knoppen waar je aan kunt draaien.  
De prijsstrategie aanpassen, alle kosten nog 
eens onder een vergrootglas leggen en je 
debiteurensysteem slimmer inrichten. Dat kan 
bijvoorbeeld door automatisch herinneringen 
te sturen.

09   Geld vergaren
Externe financiering kan een middel  

zijn om je negatieve cashflow weg te poetsen. 
In hoofdstuk 4 lees je meer over de verschillende 
mogelijkheden.

Lees meer over cashflow.

Met tips, handige artikelen en praktijk-

voorbeelden van andere ondernemers.
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In dit hoofdstuk lees je onder meer...

› Wat je hebt aan een financieel plan
› Hoe een investeringsbegroting eruit ziet
› Waarom een financieringsbegroting nodig is
› Hoe je in 4 stappen een exploitatiebegroting opstelt

Kortom: hoe je met een goed financieel plan je bedrijf door  
de crisis heen loodst

FINANCIEEL
PLAN MAKEN
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‘Ik wil iets achter  
de hand houden’
 

Toen in 2020 de coronacrisis uitbrak, vreesde 

Frank Meerman aanvankelijk voor een flinke 

omzetdip. Het pakte heel anders uit. Door 

snel te investeren in nieuwe producten en de 

webshop staat zijn bedrijf er anderhalf jaar 

later razend sterk voor.  

Alles voor de stratenmaker, hovenier en bedrijven 

in de grond-, weg- en waterbouw. Met dat 

concept opende Meerman senior in 1966 in 

Hendrik-Ido-Ambacht een nieuwe winkel. Ruim 

50 jaar later en met de tweede generatie aan het 

roer is Technisch Handelsbureau Meerman Jr b.v. 

uitgegroeid tot belangrijke leverancier voor een 

paar duizend bedrijven in deze sectoren.

“Aan het begin van de eerste lockdown was ik 

nog vrij somber gestemd. Kabelleggers konden 

niet meer aan het werk en kapotte aansluitingen 

werden even niet meer hersteld. Mijn eerste 

prognose was dan ook dat de omzet van ons 

bedrijf minstens zou halveren. Al vrij snel bleek  

die vrees onterecht, gelukkig maar. Hoveniers 

kregen het juist ontzettend druk en dat hielp om 

de omzet op peil te houden”, aldus Meerman. 

Reserves achter de hand

De ondernemer had al eerder geïnvesteerd in een 

webshop. Een slimme zet, want die eerste periode 

namen de online verkopen flink toe, iets dat 

met name gold voor de vraag naar mondkapjes. 

Meerman waagde het erop en bestelde bij zijn 

vaste leverancier een enorme extra voorraad. 

“Nu bekeken zeg je: ja, dat is een logische stap 

geweest. Maar op dat moment was het toch wel 

een risico dat we namen. Er was over het virus  

nog maar weinig bekend en niemand die wist  

hoe lang het zou gaan duren.”

Meerman bleek overigens precies op tijd, want de 

leverancier waar hij zijn bestelling deed raakte de 

dag erna al helemaal uitverkocht. “Ik heb voor die 

investering destijds geen lening hoeven afsluiten. 

Dat heeft zeker te maken met de manier waarop ik 

mijn bedrijf run. Als ondernemer ben je natuurlijk 

bereid om risico’s te nemen, maar tegelijkertijd 

wil ik ook iets achter de hand houden. Ik slaap 

gewoon beter met het idee dat ik de salarissen 

een paar maanden kan doorbetalen, in het geval 

er even helemaal geen omzet meer is.” 

Nieuwe investering

De mondkapjes gingen in recordtempo over de 

toonbank. Net als de extra veiligheidsbrillen, 

gelaatschermen en handdoekjes die Meerman 

insloeg. Een deel van die opbrengsten investeerde 

hij vervolgens in hand gesmeed tuingereedschap. 

Van cultivators tot snoeischaren. “Het zijn 

professionele spullen die we normaal gesproken 

alleen verkopen aan stratenmakers en hoveniers. 

Maar door de coronacrisis gingen veel mensen in 

hun eigen tuin aan het werk en daarmee nam de 

vraag naar dit soort A-kwaliteit gereedschap toe. 

Daar hebben we van kunnen profiteren.”

Het bedrijf draait daarmee weer op volle toeren. 

Vooral in de webshop is het sinds het begin van  

de coronacrisis druk geweest. Meerman heeft aan 

dat team inmiddels een halve fte toegevoegd.

C A S E  S T U D Y

Wie Frank Meerman
Bedrijf Technisch 

Handelsbureau Meerman  

Jr b.v.

Aantal medewerkers 15
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EEN FINANCIEEL PLAN  
BIEDT HOUVAST
Een financieel plan opstellen. Dat is toch iets 
wat vooral starters en bedrijven die een krediet 
aanvragen doen? Dat klopt. Maar als je ineens  
te maken krijgt met heel andere omstandigheden 
(een grote klant loopt weg, de economie raakt  
in het slop), dan doe je er verstandig aan om de 
financiële toekomst van je onderneming opnieuw 
vorm te geven. 

Dat de markt waarin je bedrijf opereert verandert, staat in zo ongeveer elk 
handboekje voor ondernemers. Die voor stukadoors misschien iets minder 
snel dan voor softwareproducenten. Maar feit is dat moderne technologie, 
goedkopere distributiemodellen en de komst van nieuwe spelers de regels 
van het spel voortdurend veranderen. Zo plotseling als dat met het 
uitbreken van de coronacrisis gebeurde, komt gelukkig weinig voor.  
Op zo’n acute omwenteling kun je je eigenlijk nauwelijks voorbereiden. 
Toch weet je één ding zeker: er komt vroeg of laat een volgende crisis.

Nieuwe omstandigheden vragen om een nieuwe financiële planning.  
Zeker als je in een branche zit die nog steeds veel last heeft van de 
coronamaatregelen. Met een financieel plan bereid je je bedrijf voor op  
deze woelige rit. Je schetst hiermee het cijfermatige scenario voor de 
komende 2 tot 3 jaar.

Met een financieel plan...
 › zie je beter wat er binnenkomt en uitgaat
 › breng je in kaart hoeveel cash je nodig hebt
 › wordt het makkelijker om geld te besparen
 › kun je een financieringsaanvraag steviger onderbouwen
 › krijg je meer zekerheid over de toekomst van je bedrijf

Risicobeheer
In het voorjaar van 2020 zetten zo’n 1.000 ondernemers  

hun bedrijf om naar een bv, bleek uit cijfers van de  

Kamer van Koophandel. Daarmee wilden zij hun privévermogen 

veiligstellen, mocht het bedrijf door de coronacrisis kopje  

onder gaan. Dit gaat trouwens niet altijd op, want soms moet  

je bij zo’n omzetting naar een bv ook privé tekenen voor  

de bestaande zakelijke schuld. Twijfel jij of de rechtsvorm  

nog wel past bij je bedrijfsactiviteiten? Ga daarover  

dan in gesprek met je financieel adviseur.
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Ingrediënten van een financieel plan
In een financieel plan geef je in ieder geval antwoord op deze 5 vragen:

01 Wat verwacht je de komende tijd om te zetten?
02 Hoe zien je inkopen en andere kosten er ongeveer uit?
03 Zijn je plannen financieel haalbaar?
04 Heb je extra financiering nodig? 
05 Hoe ontwikkelt je zakelijke bankrekening zich? 

Je verdienmodel
Kijk voortdurend naar je verdienmodel, ook als je bedrijf  

goed door de afgelopen anderhalf jaar is gekomen.  

Het kan namelijk zijn dat corona de houdbaarheid ervan  

heeft aangetast. Zo zijn er bedrijven die na het uitbreken  

van de coronacrisis andere klanten zijn gaan bedienen. 

A. Donselaar Tenten is zo’n bedrijf. Toen festivals verboden  

werden, viel een groot deel van de omzet weg.  

De onderneming vond in logistieke centra, sportscholen,  

verenigingen en het onderwijs nieuwe klanten.

B. Officetopper richtte jarenlang kantoren in.  

Inmiddels heeft het bedrijf er een nieuwe,  

bloeiende tak bij: de thuiswerkplek.

Een financieel plan bestaat in ieder geval uit 4 deelbegrotingen: een 
investeringsbegroting, de financieringsbegroting, een exploitatiebegroting en 
- daar is ie weer - de liquiditeitsbegroting. Die laatste hebben we in het vorige 
hoofdstuk al uitvoerig behandeld, op de andere 3 gaan we hier wat dieper op in. 

Stel dat je bedrijf momenteel in acute nood verkeert. Dan zijn vooral de 
exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting van belang. Investeren in 
nieuwe bedrijfsmiddelen zit er immers even niet in. Geldt dat ook voor jouw 
onderneming? Dan kun je de investeringsbegroting en de financierings-
begroting skippen en verder gaan met lezen vanaf de exploitatiebegroting 
op pagina 30.

01 Investeringsbegroting

De kosten gaan nog altijd voor de baten uit en dus moet je als ondernemer 
investeren. Er zijn machines nodig, vervoersmiddelen en een bedrijfspand 
wellicht. Maar ook het aanvullen van de voorraden en het betalen van 
leveranciers kost geld. Door de coronacrisis hebben meer bedrijven daar  
moeite mee. Met een investeringsbegroting breng je alle investeringsbehoeften 
van je onderneming in kaart. Deze begroting is niet ingewikkeld, zoals je  
in het voorbeeld zult zien. Verdeel de posten in 2 staatjes: 

01 Vaste activa
02 Vlottende activa

Vaste activa zijn investeringen die langer dan 1 jaar meegaan.  
Een bedrijfspand, een auto of machine om maar eens wat te noemen.  
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Bij vlottende activa gaat het om investeringen die korter dan 1 jaar 
meegaan. Denk hierbij aan de voorraad en vooruit gefinancierde  
bedragen zoals btw. En nu we het daar toch over hebben, bij een 
investeringsbegroting reken je de bedragen exclusief btw. Je kunt  
die namelijk terugvorderen. Omdat je de btw wel moet voorschieten,  
maak je dus een extra post met ‘voorfinanciering btw’. 

TIPS
 › Zuig de bedragen niet uit je duim, maar onderbouw ze met offertes. 
 ›  Vraag bij voorkeur offertes bij meerdere leveranciers, want een  
euro is snel bespaard

 › Maak ook een post met onvoorziene kosten

Investeringsbegroting, een voorbeeld

Vaste activa

Nieuwe machine € 70.000

2 bussen € 55.000

Verbouwing pand € 10.000

Nieuwe laptops € 7.500

Vergunningen € 1.000

Totaal vaste activa € 143.500

Vlottende activa

Voorraad € 5.000

Onvoorziene kosten € 5.000

Voorfinanciering btw € 22.500

Totaal vlottende activa € 32.500

Totaal investeringen € 176.000

De vraag die zich nu aandient laat zich makkelijk raden: waar ga je  
die € 176.000 vandaan halen? 
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02 Financieringsbegroting

In een financieringsbegroting maak je duidelijk hoe je de investeringen  
gaat betalen. Het kan zijn dat je daarvoor een deel van je eigen vermogen 
inbrengt, gaat lenen, kiest voor een bedrijfshypotheek of besluit om 
bedrijfsmiddelen te gaan leasen. Wat je bij het opstellen van een 
financieringsbegroting niet mag vergeten, zijn je debiteuren. Hoe eerder  
zij de facturen betalen, hoe ruimer jouw financiële mogelijkheden worden. 

Een financieringsbegroting laat ook zien hoeveel je moet reserveren voor 
rente en aflossing. Dat is belangrijk voor je liquiditeit op langere termijn. 
Je wilt namelijk niet dat nieuwe financiële verplichtingen over 2 tot 3 jaar 
als een molensteen om je nek hangen, waardoor het risico bestaat dat je 
betalingsproblemen krijgt. 

Eigen vermogen versus  
vreemd vermogen 

Een financieringsbegroting maakt onderscheid tussen  

eigen vermogen en vreemd vermogen. Achtergestelde  

leningen van vrienden of familie bijvoorbeeld mag je tot het  

eigen vermogen rekenen. Leningen van de bank of een andere 

kredietverstrekker, leasecontracten en een borgstellingskrediet  

van de overheid zijn vreemd vermogen.

 

Financieringsbegroting, een voorbeeld

Financiering Bedrag

Eigen vermogen € 75.200

Achtergestelde lening € 15.000

Bedrijfskrediet € 85.000

Leverancierskrediet € 10.500

Totaal € 185.700

Wat kun je uit dit overzicht opmaken? 
Deze ondernemer kan tot maximaal € 185.700 investeren

 › De investeringsbehoefte van € 176.000 wordt daarmee volledig gedekt
 ›  Rekening courant krediet is het bedrag dat het bedrijf rood mag  
staan bij de bank, meer daarover lees je in hoofdstuk 4

 ›  Eigen vermogen is een verzamelbedrag en je kunt ervoor kiezen  
om dit in verschillende posten uit te werken
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03 Exploitatiebegroting

Een vast onderdeel van je financieel plan is een exploitatiebegroting, ook wel 
resultatenbegroting genoemd. Die maakt duidelijk of je de komende 1 tot 3 jaar 
zwarte of rode cijfers denkt te gaan schrijven. In de exploitatiebegroting wordt 
snel duidelijk hoe jouw kosten zich verhouden tot de verwachte omzet. Zeker 
voor bedrijven die door de coronacrisis in zwaar weer terecht zijn gekomen, is 
dit een belangrijk overzicht. 

Kosten, die heb je in veel verschillende smaken. Personeel, grondstoffen, 
transport en marketing liggen bij veel bedrijven voor de hand. Maar het 
daadwerkelijke rijtje is in veel gevallen een stuk langer dan dat. Als eigenaar 
onttrek je een salaris uit het bedrijf, via een managementfee bijvoorbeeld. 
Ook dat zijn kosten. Net als belastingen, rente, energie, verzekeringen en 
afschrijvingen. Uiteindelijk zie je onderaan de streep het verwachte resultaat. 

Met een exploitatiebegroting maak je inzichtelijk welke omzet je minimaal 
moet halen om alle kosten te dekken. Maak verschillende scenario’s en wees 
realistisch met je verwachtingen.

Een exploitatiebegroting in 4 stappen
01 Maak een verwachting van de omzet voor de 2 tot 3 jaar die komen gaan
02  Bepaal de inkoopkosten en trek die van je omzetverwachting af,  

nu weet je de brutowinst
03  Zet alle kosten op een rijtje en tel ze bij elkaar op, brutowinst minus 

kosten = je bedrijfsresultaat
04  Van het bedrijfsresultaat gaan nog belastingen af, het bedrag  

dat je nu overhoudt is de nettowinst

TIP
 › Je kunt natuurlijk ook andersom denken. Maak eerst een overzicht  

van alle kosten en bepaal aan de hand daarvan het omzetdoel voor de 
komende jaren.

Exploitatiebegroting, een voorbeeld (1 jaar)

Omzet € 135.000

Inkoopkosten € 25.000

Brutowinst € 110.000

Personeel € 55.000

Huur pand € 15.000

Leasecontracten € 10.000

Marketing € 7.500

Administratie € 2.000

Energie € 3.500

Overige kosten € 1.500

Kosten totaal € 94.500

Nettowinst € 15.500
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Stel nu dat je deze exploitatiebegroting begin dit jaar hebt opgesteld.  
Niks aan de hand, zo leek het. Maar dan breekt in jouw branche onverwacht 
een nieuwe crisis uit en ziet de omzetverwachting er een heel stuk minder 
florissant uit. Door dan je exploitatiebegroting bij te stellen, maak je 
inzichtelijk of er aan het eind van dit jaar een financieel tekort ontstaat. 

Excel
Ook voor je exploitatiebegroting is Excel een  

aanrader. Zo zie je meteen wat het aanpassen van  

1 getal betekent voor de rest van je prognose.  

Lees meer over het maken van financiële plannen.

04 Liquiditeitsbegroting

Stap 4 van je financieel plan is de liquiditeitsbegroting. Die ken je nog wel van 
hoofdstuk 2 en gaan we hier dus niet opnieuw uitvoerig behandelen. Wel is 
het goed om nog even het verschil aan te geven met een exploitatiebegroting. 

Exploitatiebegroting: je zet alle verwachte kosten en opbrengsten op  
een rij, over een periode van meestal 3 jaar.

Liquiditeitsbegroting: hoe het geld in de kas en het saldo op je rekening 
zich ontwikkelt.  

Stel, je verkoopt in 2020 een product voor € 5.000, maar krijgt pas betaald  
in 2021. Op de exploitatiebegroting wordt het bedrag van € 5.000 dit jaar 
opgenomen, op de liquiditeitsbegroting is dat pas in 2021. Je beschikt in 
2020 namelijk nog niet daadwerkelijk over de cash.

Nog een voorbeeld. Je koopt een bedrijfsauto voor € 21.000 en schrijft die in 
7 jaar af. De aankoop is een uitgave (er gaat € 21.000 van de bankrekening 
af), maar nog geen kostenpost (hetzelfde bedrag komt erbij als bezit). Deze 
post komt dus op de liquiditeitsbegroting. Elk jaar schrijf je € 3.000 af op  
de auto. Dit zijn kosten (je bezit wordt minder waard), maar geen uitgaven 
(er gaat niets van de bankrekening af). Deze afschrijving neem je mee in  
de exploitatiebegroting, maar niet in de liquiditeitsbegroting.
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OM TE  
ONTHOUDEN
Een financieel plan is je 
financiële houvast in woelige 
tijden als deze.

01 Je inkomsten en uitgaven
 Met een financieel plan zie je beter  

wat er binnenkomt en uitgaat en krijg je meer 
zekerheid over de toekomst van je bedrijf.

02  Gewoon doen, zegt de bank
 Het helpt je bovendien bij het 

onderbouwen van een financieringsaanvraag 
bij de bank.

03  Ingrediënten van financieel plan
 Een financieel plan bestaat uit een 

investerings-, financierings, exploitatie- en 
liquiditeitsbegroting.

04  Je investeringsbehoeften in beeld
 Een investeringsbegroting geeft een 

overzicht van de investeringsbehoeften en 
bestaat uit 2 staatjes met de vaste activa en 
vlottende activa.

05  Minimaal 2 offertes
 Het is belangrijk om de investerings-

bedragen te onderbouwen, met offertes 
bijvoorbeeld. Vraag die bij meerdere 
leveranciers aan.

06  Geld voor je investeringen
 In een financieringsbegroting maak je 

duidelijk hoe je de investeringen gaat betalen.

07  Van jezelf of van een ander
 Een financieringsbegroting maakt 

onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd 
vermogen.

08  Hoe kleuren je cijfers?
 Een exploitatiebegroting is de 

financiële vertaling van jouw ambities en 
maakt duidelijk of je de komende jaren winst  
of verlies gaat draaien.

09  Kosten versus opbrengsten
 Met een exploitatiebegroting zet je  

alle verwachte kosten en opbrengsten voor de 
komende jaren op een rij. Dat is anders dan een 
liquiditeitsbegroting die bijhoudt hoe je liquide 
middelen zich ontwikkelen.

Lees meer over het financieel plan.

Met tips, handige artikelen en praktijk  -

voorbeelden van andere ondernemers.
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In dit hoofdstuk lees je onder meer...

 › Hoe het zit met de corona steunmaatregelen
 › Waarom je bij lenen van vrienden altijd een contract moet opstellen
 › Hoe je de bank overtuigt met jouw verhaal
 › Wat een rekening courant krediet is

Kortom: hoe je zorgt voor extra financiële ruimte voor je onderneming

GELD OM TE
INVESTEREN
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‘Kunnen investeren 
dankzij Rabo Lease’
 

Robert Hesselman zag de omzet van zijn 

bedrijf in het voorjaar van 2020 met bijna 30% 

dalen. Toch investeerde hij via Rabo Lease voor 

tonnen in nieuwe apparatuur. Een slimme zet, 

zo blijkt inmiddels.

Hesselman is eigenaar van twee bedrijven. Met 

Teleplaza levert hij glasvezel en glasvezeldiensten 

in hoogbouw-complexen, vaak bewoond door 

studenten of senioren. Fiber.nl biedt internet, 

telefoon en tv voor netwerken die tot stand zijn 

gekomen vanuit bewonersinitiatieven, vaak in 

afgelegen gebieden waar de grotere, bekende 

aanbieders wegblijven omdat ze hun businesscase 

niet rond krijgen. 

Meer MB’s verstoken

“Toen in maart 2020 de coronacrisis uitbrak, 

werden diverse bouwprojecten noodgedwongen 

stilgelegd. En als je niet kunt opleveren, dan kun 

je ook geen factuur sturen. Het grootste deel van 

die omzet komt weliswaar uit abonnementen, 

maar er viel op deze manier toch een kleine 30% 

weg. Mede dankzij de NOW-regeling ontstonden 

er geen problemen met de liquiditeit”, aldus 

Hesselman, die uitlegt dat er ook een andere kant 

aan het verhaal zit. Eén die een stuk positiever is. 

“Kantoren, scholen en universiteiten gingen dicht, 

waardoor veel Nederlanders plotseling thuis hun 

werk en studie gingen doen. We zagen al snel een 

flinke toename in het aantal verstookte MB’s. Snel 

en stabiel internet werd daarmee nóg belangrijker 

dan al het geval was. Daarom besloten we om, 

tegen de klippen op, extra te gaan investeren in 

de betrouwbaarheid van ons netwerk.” 

Investering nodig

Hesselman rekende uit dat hij op dat moment 

ongeveer € 650.000 nodig had. Zo’n € 450.000 

voor nieuwe apparatuur en kabels en € 200.000 

voor manuren, een bedrag dat hij uit eigen zak 

wilde betalen. Het liefst ging Hesselman zo 

snel mogelijk aan de slag, zodat zijn mensen 

aan het werk konden blijven. Daarmee vielen 

financieringsopties als crowdfunding en een 

investeerder vrijwel meteen af. Het rondkrijgen 

van de investering zou daarmee te veel tijd in 

beslag nemen. Het weggeven van aandelen zag 

Hesselmans sowieso niet zitten.

Leasen, snel geregeld

Zijn accountmanager van de Rabobank wees 

hem op de mogelijkheid van financial lease. 

Die constructie kent een aantal interessante 

voordelen. Zo betaal je maar een paar procent 

rente en word je meteen de rechtmatige eigenaar 

van de apparatuur. Op die manier profiteer je 

als ondernemer van fiscale voordelen, zoals 

afschrijving. “We hebben onze financiële 

huishouding goed op orde en ik kon dan ook 

meteen de jaarcijfers plus een exploitatie- en 

liquiditeitsbegroting laten zien. De financiering 

was binnen een week geregeld”, zegt de 

ondernemer.

De investering van toen werpt inmiddels z’n 

vruchten af. Teleplaza groeit hard, mede dankzij 

het stabiele netwerk. “Storingen zijn er nauwelijks 

en we zitten qua omzet alweer boven het niveau 

van vóór maart 2020. Onze grootste uitdaging is 

nu het vinden van monteurs.”

C A S E  S T U D Y

Wie Robert Hesselman
Bedrijf Teleplaza en Fiber.nl
Aantal medewerkers 40
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GELD VERGAREN,  
ZO DOE JE DAT
Waar de één moet investeren, zoekt de  
ander naar geld om de coronacrisis te overleven. 
In welke categorie je bedrijf ook valt, een 
succesvolle financieringsaanvraag valt of  
staat met een goede voorbereiding.

Maar eerst even een stapje terug. Extra cash vergaren kan natuurlijk op 
verschillende manieren. Simpelweg door meer producten te verkopen of  
de prijs te verhogen. Ook kun je de voorraden bewust afbouwen of ervoor 
zorgen dat debiteuren sneller gaan betalen. Een aantal van die opties 
hebben we hiervoor al behandeld. In dit hoofdstuk gaat het vooral over de 
vraag hoe je met succes aan extern geld komt, van buiten de onderneming 
dus. Het is belangrijk om te vermelden dat we hierbij onderscheid maken 
tussen bedrijven die door corona in financieel lastige tijden verkeren en 
bedrijven die juist nu hard aan het groeien zijn. 
Heeft jouw bedrijf door de coronacrisis tijdelijk moeite om de lopende 
rekeningen te betalen? Richt je dan vooral op opties 1 en 2. De andere 
mogelijkheden zijn meer voor ondernemers die willen investeren, 
bijvoorbeeld omdat ze een ander product aan het ontwikkelen zijn.

Ondervindt jouw bedrijf nog steeds veel last van de coronacrisis? Richt  
je dan vooral op opties 1 en 2. De andere mogelijkheden zijn meer voor 
ondernemers die willen investeren, bijvoorbeeld omdat ze een ander  
product aan het ontwikkelen zijn.

Financieel vangnet
De overheid heeft meer financiële regelingen voor  

ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis.  

Ga naar de website van de Rijksoverheid voor een  

compleet en actueel overzicht.

01 Privévermogen
Stel dat je over privévermogen beschikt. Bescheiden of meer omvangrijk, 
dat maakt niet uit. Het ligt het meest voor de hand om (een deel van) deze 
reserves als eerste aan te spreken wanneer je bedrijf het financieel moeilijk 
heeft. Lenen kost geld. En waarom zou je een extra financiering aanvragen 
als je op een andere rekening nog wat reserves hebt? 

01 Privévermogen
02 Overheidsregelingen
03 Friends & Family
04 Zakelijke lening

05 Rekening courant krediet
06 Lease
07 Investeerder
08 Crowdfunding

We behandelen deze 8 financieringsmogelijkheden
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Als je wilt weten wat de actuele voorwaarden zijn, kijk dan op de website 
van de Rabobank. Je kunt hier ook meteen een aanvraag starten.

03 Friends & Family
Geld lenen voor je bedrijf bij vrienden en familie. Dat wordt ook wel 
‘onderhandse lening’ genoemd, omdat het gaat om een lening die niet in 
het openbaar wordt aangeboden. Maak hierover van tevoren duidelijke 
afspraken en leg deze vast in een waterdicht contract, mét handtekening. 
Gaat het om een substantieel bedrag? Schakel dan sowieso de notaris in. 
Dan weten beide partijen waar ze aan toe zijn en is er minder kans op 
onduidelijkheid en gedoe achteraf.

Een voordeel is de lage rente. Houd er wel rekening mee dat de 
Belastingdienst over je schouders meekijkt. Betaal je over de lening geen 
marktconforme rente, dan beschouwt de fiscus het als een schenking. Dit 
kan betekenen dat jouw financier schenkbelasting moet betalen. 

Lenen bij friends & family kan een prima oplossing zijn, zeker als het om 
een relatief laag bedrag gaat. Maar regel het niet op de achterkant van een 
bierviltje. Een financieel adviseur kan je helpen met het juiste leenbedrag, 
het bepalen van de juiste rente en het opstellen van een contract.

02 Overheidsregelingen
Ondernemers die nog steeds veel last hebben van de coronacrisis kunnen  
bij de overheid terecht voor financiële hulp. Zo is er bijvoorbeeld nog steeds 
inkomensondersteuning en een tegemoetkoming in de loonkosten. Het 
coronasteunpakket duurt in ieder geval tot eind september. Op de website 
van de Rijksoverheid vind je een compleet overzicht met financiële 
maatregelen. 

Bankier je bij de Rabobank? Dan kun je financiering aanvragen met de 
regelingen Klein Krediet Corona (KKC) of Borgstellingskrediet Corona 
(BMKB-C). Hiermee kun je investeringen financieren die nodig zijn om je 
omzet terug te brengen op het niveau van voor de coronacrisis. Denk aan  
de aankoop van seizoensvoorraden, vergoten van de opslagcapaciteit of  
de transformatie naar online verkoop.

KKC
› Je hebt tussen € 10.000 en € 50.000 nodig (na uitbreiding max € 250.000)
› Looptijd = vast 5 jaar
› Rente = 4%
› Eerste 12 maanden geen aflossing
› Overheid staat borg voor 95% van de financiering

BMKB-C
› Je hebt tussen € 10.000 en € 1.500.000 nodig
› Looptijd = max 4 jaar
› Rente = op aanvraag
› Optie eerste 12 maanden geen aflossing
› Overheid staat borg voor 75% van de financiering
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02 Wat zijn consequenties van corona? De bank kijkt nog steeds naar  
de impact die corona heeft op de onderneming, iets dat duidelijk naar  
voren moet komen in je exploitatie- en liquiditeitsbegroting. Des te meer 
reden om hier extra aandacht aan te schenken. Zorg ervoor dat je de 
prognoses goed kunt onderbouwen, bijvoorbeeld met uitstaande offertes  
of een concreet bezuinigingsplan als je stelt dat de kosten de komende  
tijd gaan dalen.

03 Blijf je solvabel genoeg? Ook wil de bank weten hoe het is gesteld met je 
solvabiliteitsratio. Meer extern geld op de balans zorgt er automatisch voor 
dat deze score lager uitvalt en 25% wordt beschouwd als ondergrens voor een 
financieel gezonde bedrijfsvoering. Dat hebben we in hoofdstuk 1 behandeld. 
Maak deze berekening ook zelf, nog voor je het gesprek aanknoopt.

04 Wat zijn de belangrijkste risico’s? Als ondernemer weet je wat het is om 
risico’s te nemen. Dat snapt de bank ook. Tegelijkertijd moet je die risico’s wel 
goed in beeld hebben en kunnen uitleggen hoe je die denkt te gaan managen. 
Wees ook hier weer zo concreet mogelijk. Wat de bank wil is zoveel mogelijk 
zekerheid. Zekerheid dat jij straks in staat bent om het totale bedrag van de 
lening netjes terug te betalen.

05 Wat is je visie voor de onderneming? En last but not least: de bank  
wil graag weten waar je met de onderneming naartoe wilt. Hoe je je eigen 
rol in het bedrijf ziet en in welke richting de markt zich ontwikkelt. Die 
sectorkennis heeft de bank meestal zelf ook wel, het gaat erom dat je laat 
zien over deze kennis te beschikken.

04 Zakelijke lening
Er zijn bedrijven die door de coronacrisis andere producten en diensten zijn 
gaan maken. Andere ondernemers zien de vraag juist stijgen en moeten hun 
capaciteit uitbreiden. Hiervoor zijn mogelijk investeringen nodig. Een 
overname, het verbouwen van een bedrijfspand, andere transportmiddelen  
of nieuwe machines bijvoorbeeld. Een zakelijke lening is dan een optie. 

Behoefte aan een zakelijke lening?  Meteen aanvragen

Een gedegen voorbereiding is de basis van elke succesvolle 
financieringsaanvraag en dus ook voor een zakelijke lening. Een aanvraag 
dien je online in waarna er een persoonlijk gesprek volgt. Zorg er in ieder 
geval voor dat je tijdens het hele proces op deze 5 vragen een antwoord hebt.

01 Waar heb je het geld voor nodig? Een open deur misschien, maar  
het is waarschijnlijk wel de eerste vraag die je van de bank krijgt: hoe ga  
je het geld besteden? Wat je hier vooral niet moet doen is vaag blijven en 
algemene termen gebruiken. De bank wil precies weten hoe je de cash  
gaat inzetten en waarom dat voor jouw bedrijf belangrijk is. 

De bank als geldschieter
De zakelijke lening is voor bedrijven nog steeds de meest 

gekozen vorm van financiering. Met afstand zelfs, blijkt uit de 

Financieringsmonitor die het CBS elk jaar presenteert. Van alle 

ondernemers die in 2019 aan een financiering dachten, overwoog  

70% een lening bij de bank. 
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05 Rekening courant krediet
En last but not least: de bank wil graag weten waar je met de onderneming 
naartoe wilt. Hoe je je eigen rol in het bedrijf ziet en in welke richting de 
markt zich ontwikkelt. Die sectorkennis heeft de bank meestal zelf ook wel, 
het gaat erom dat je laat zien over deze kennis te beschikken.

 › Een rekening courant krediet is altijd gekoppeld aan je betaalrekening 
 ›  De bank spreekt met jou een limiet af waarbinnen je geld kunt opnemen  
en bijstorten wanneer je wilt

 ›  De extra financiële ruimte kun je gebruiken om bijvoorbeeld te investeren  
in debiteuren, voorraden en inventaris

Met een rekening courant krediet heb je toegang tot extra werkkapitaal. 
 Zo kun je sneller in actie komen als er een kans ontstaat, zoals het opkopen 
van een goedkope voorraad. Ook ben je minder gevoelig voor financiële 
tegenslagen. Denk aan een crediteur die later betaalt dan afgesproken. Een 
nadeel is de rente. Die is variabel en ligt een stuk hoger dan bij een zakelijke 
lening. Sta je structureel rood, dan betaal je dus aanzienlijk meer rente.

Twijfel je of een rekening courant krediet voor nu de beste oplossing is?  
Een financieel adviseur van de Rabobank helpt je graag verder. 

06 Lease
Je hebt een nieuwe machine of ander transportmiddel nodig. Een lasrobot, 
productieband of bedrijfsbus bijvoorbeeld. Het gaat in ieder geval om een  
flinke uitgave. Veel ondernemers komen dan uit op lease.

Met lease kun je grote investeringen doen, zonder in één keer een hele zak  
met geld op tafel te moeten leggen. Kies je voor Rabo Financial Lease, dan ben 
je meteen eigenaar en houd je tegelijkertijd maximale financiële ruimte over 
voor de dagelijkse operatie. Je betaalt het bedrag in maandelijkse termijnen. 

 › Voor apparaten en voertuigen in vrijwel alle sectoren geschikt
 › Nieuw of gebruikt
 › Je kunt zelf het merk, type of leverancier kiezen

Voor wat betreft het bedrijfsmiddel kun je het zo gek niet bedenken: een 
nieuwe koelvitrine, zaagmachine, heftruck, freesbank, bestelbus, 3D-printer, 
hoogwerker, afzuigapparatuur, oplegger, vrachtwagen of lasrobot. Met Rabo 
Lease regel je investeringen tot € 500.000 gewoon online in slechts 4 stappen.

01 Maandbedrag berekenen
02 Offerte aanvragen
03 Offerte goedkeuren
04 Tekenen overeenkomst
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07 Een investeerder

Een andere optie waar je aan kunt denken is de investeerder. Besef wel  
dat deze groep geldschieters vooral op zoek is naar de krenten uit de pap. 
Bedrijven die hard getroffen zijn door de coronacrisis worden waarschijnlijk 
overgeslagen. De investeerder wil uiteindelijk cashen en is meestal niet  
bereid om risicovolle tekorten te dichten. 

Heb je iemand gevonden die naar jouw plan wil luisteren? Ga dan in ieder 
geval niet onvoorbereid het gesprek in en bedenk van tevoren slimme 
antwoorden op deze 10 kritische vragen. 

01  Hoe is jouw bedrijf concreet geraakt door de coronacrisis?
02  Waarom moet ik dan investeren in jouw bedrijf?
03  Hoeveel geld heb je nodig?
04  Hoe ga jij het geld besteden?
05  Ik vind je omzetprognoses niet geloofwaardig. Hoe ga je die halen?
06  Volgens mij onderschat je de kosten. Zijn die niet veel hoger?
07  Wat is het beste en het slechtste scenario voor je toekomstige kapitaalbehoefte?
08  Waarom heb je niet veel meer klanten?
09  Wat is je marketingstrategie?
10  Wat zijn de zwakheden van je team?

Money Meets Ideas
Als je op zoek bent naar een plek waar je veel investeerders  

ontmoet, kijk dan eens op moneymeetsideas.nl. De naam  

zegt het in feite al: een online platform dat ondernemers  

in contact brengt met investeerders. Die stellen naast  

financiële middelen ook hun kennis en netwerk beschikbaar. 

Voor de coronacrisis organiseerde Money Meets Ideas  

zo’n 20 bijeenkomsten per jaar. Hier presenteren  

ondernemers hun plannen aan een groep van 15 tot 20  

investeerders, met een informele borrel na afloop.  

Weten wanneer de bijeenkomsten weer van start gaan?  

Houd de website in de gaten.

Money Meets Ideas

G R I P  O P  J E  B E D R I J F  2 0 2 1  |  # 4  G E L D  O M  T E  I N V E S T E R E N 

https://moneymeetsideas.nl/


40

08 Crowdfunding
Een leuk financieringsinstrumentje voor hippe startups. Niet de moeite 
waard eigenlijk. Er zijn mkb’ers die nog steeds op die manier naar 
crowdfunding kijken. Maar daarmee doen ze deze financieringsoptie toch 
echt tekort. In de eerste helft van 2021 werd voor € 358.000.000 via 
crowdfunding opgehaald, ruim meer dan in het hele jaar 2018. Volgens het 
bedrijf Crowdfundmarkt zijn het vooral mkb’ers die zo aan financiering 
komen. De verklaring daarvoor is vrij logisch. Bij een gevestigd bedrijf met 
een stabiele cashflow is de kans dat de lening met rente wordt terugbetaald 
aanzienlijk groter dan bij een jonge startup, zo beredeneren geldschieters..

Crowdfunding betekent dat je geld ophaalt bij het grote publiek. Je deelt je 
plannen via een crowdfundplatform en vraagt aan mensen of ze daar geld  
in willen steken. De één doet dat met een ton, de ander met een tientje. 

De campagne
Kies je voor crowdfunding, bereid je campagne dan goed voor. 
Deze 4 tips helpen je daarbij:

01 Kies een platform Bezoek diverse crowdfundplatformen en doe een 
vergelijkend warenonderzoek. Er valt echt iets te kiezen. Zo ben je soms 
verplicht om een deel van het streefbedrag op te halen bij mensen die je kent.

02 Maak een duidelijk plan
Je verhaal mag kort en bondig. Vertel hierin over je businesscase en 
ondersteun die met een realistische prognose. Maak duidelijk wat je 
leendoel is en hoe je het geld straks gaat terugbetalen.

03 Verzamel je financiële gegevens Het crowdfundplatform waar je  
je bij aansluit wil waarschijnlijk de actuele jaarrekeningen en recente 
belastingaangiftes inzien. Zo kunnen zij bepalen of je in aanmerking komt 
voor een lening. Deze check is bedoeld om investeerders te beschermen.

04 Schrijf een pitch Cruciaal voor het slagen van de crowdfundcampagne  
is je pitch. Besteed daar ontzettend veel aandacht aan en ondersteun je 
verhaal met beeld en video. 

Meer weten over crowdfunding? Kijk hier. 

Crowdfunding betekent dat je veel mensen moet zien te overtuigen.  
Dat lukt alleen met een aanstekelijke ambitie, een enthousiast verhaal  
en een duidelijke visie. Al met al ben je zo een paar maanden bezig om 
campagne te voeren. Heb je sneller geld nodig, dan is crowdfunding dus  
niet de meest ideale manier.
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OM TE  
ONTHOUDEN
Een extra financiering die  
je bedrijf uit de brand helpt.

01  Je huiswerk doen
 Bereid je voor de aanvraag bij een 

externe financier altijd goed voor en presenteer 
in ieder geval een financieel plan, een duidelijke 
visie en een analyse van de belangrijke risico’s.

02 Geld van oom of buurvrouw
 Kies je voor lenen bij friends  

& family, stel dan altijd een contract op. 

03  Liquiditeitslek dichten
 Klanten van de Rabobank die als 

gevolg van de coronacrisis een tijdelijk 
liquiditeitstekort ervaren, komen mogelijk  
in aanmerking voor de regelingen Klein 
Krediet Corona (KKC) of Borgstellingskrediet 
Corona (BMKB-C). 

04  Rood staan
 Een rekening courant krediet 

betekent dat je tot een van tevoren 
afgesproken limiet rood mag staan op  
je betaalrekening. 

05  Ruimte om te investeren
 De extra financiële ruimte kun je 

gebruiken om bijvoorbeeld te investeren in 
debiteuren, voorraden en inventaris.

06  Snel geld, hogere rente
 Voordeel van een rekening courant 

krediet is dat je snel over extra geld beschikt, 
nadeel is de relatief hoge rente die je betaalt.

07  Maak geld vrij
 Vrijwel alle machines, apparaten en 

voertuigen zijn te financieren met financial 
lease. Nieuw, maar ook tweedehands.

08  Leasen ook voor tweedehands
 Het gaat om machines, apparaten  

en voertuigen. Zowel nieuw als tweedehands.

09  Doe het online
 Bij investeringen tot € 500.000 kun  

je de aanvraag online regelen, in 4 stappen.

10  Vind een investeerder
 Veel investeerders zijn erg terughoudend 

op dit moment. Wil je toch graag in contact 
komen met potentiële geldschieters, kijk dan 
eens op moneymeetsideas.nl. 

11  In kleine brokjes veel geld
 Crowdfunding is er ook voor  

mkb’ers. Met een campagne maak je het  
publiek enthousiast voor het doen van  
een investering.

Lees meer over hoe je kunt investeren in je bedrijf.  

Met tips, handige artikelen en praktijk- 

  voorbeelden van andere ondernemers.
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MEER WETEN?
Meer financiële tips en ervaringen van andere  

ondernemers vind je op de website van de Rabobank.  

https://www.rabobank.nl/bedrijven/groei
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