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Drs. Jacqueline Bongartz, drs. Gido Schouten en drs. Jordi Wardenburg RC

De economische crisis heeft het grote belang aangetoond van het managen van 
cash en werkkapitaal. De urgentie om deze kapitaalvormen beter te managen, 
de interne bewustwording op dat punt, en de versterkte positie van de finan
ciële functie maken dit tot hét moment om over te gaan op duurzaam en pro
actief cash en werkkapitaalmanagement.

Inleiding

Tijdens de economische crisis is extra duidelijk geworden dat binnen veel ondernemin-
gen sprake was van passief cash- en werkkapitaalmanagement. De focus binnen deze 
ondernemingen ligt op omzet en winstdoelstellingen, en in veel mindere mate op cash- 
en werkkapitaaldoelstellingen. Deze focus leidt vaak tot een gebrekkig inzicht in de ‘cash-
drivers’ van de onderneming, gebrekkig inzicht in de liquiditeitsontwikkeling en een 
hoog werkkapitaalbeslag.

De economische crisis heeft het belang van proactief cash- en werkkapitaalmanagement 
aangetoond en biedt een goed momentum om dit binnen de onderneming te implemen-
teren en te borgen. De urgentie voor cash- en werkkapitaalmanagement bestaat niet enkel 
voor de ondernemingen die in liquiditeitsproblemen (dreigen te) komen, maar voor alle 
ondernemingen. Voor ondernemingen in (dreigende) liquiditeitsproblemen zal de nadruk 
liggen op het op zeer korte termijn verkrijgen van inzicht in en grip op de liquiditeits-
ontwikkeling en het winnen van tijd om herstructureringen door te voeren. Voor de 
overige ondernemingen zal de focus meer liggen op het verkrijgen van een beter inzicht 
in de liquiditeitsontwikkeling door middel van de implementatie van een gedegen cash-
flow forecast en het verlagen van het werkkapitaal. Deze verlaging resulteert in onder 
andere het niet schenden van bankconvenanten, het genereren van kapitaal en een toe-
name van het rendement op geïnvesteerd kapitaal.

Het momentum is gecreëerd doordat enerzijds binnen veel ondernemingen het belang 
van cash duidelijk is geworden en cash en werkkapitaal zodoende breder gedragen wor-
den. Anderzijds heeft de economische crisis ervoor gezorgd dat in veel ondernemingen 
de financiële functie een grotere stem heeft gekregen. 

Dit is hét moment 
om duurzaam 
cashmanagement te 
implemen teren

Drs. J. Bongartz
is associatie partner bij KPMG 
Advisory. Zij is verantwoordelijk 
voor de werkkapitaalmanagement 
en cashflow forecasting dienstver-
lening binnen KPMG Nederland 
en heeft meer dan vijftien jaar 
ervaring met het adviseren van 
ondernemingen op het gebied van 
cash- en werkkapitaalmanagement 
en Budgetting & Forecasting.

bongartz.jacqueline@kpmg.nl

Drs. J. Wardenburg RC
is adviseur bij KPMG Advisory. Hij 
is werkzaam op het vlak van cash- 
en werkkapitaalmanagement en 
Budgetting & Forecasting, en heeft 
brede ervaring binnen de sectoren 
Technische Dienstverlening, Food 
en Retail.

wardenburg.jordi@kpmg.nl

Drs. G. Schouten
is adviseur bij KPMG Advisory en 
werkzaam op het vlak van cash- 
en werkkapitaalmanagement. 
Hij heeft brede ervaring met 
het opzetten en uitvoeren van 
werkkapitaalverbetertrajecten en 
het implementeren van cashflow 
forecasting binnen diverse secto-
ren, waaronder Chemicals, Food, 
Building & Construction, en de 
Public sector.

schouten.gido@kpmg.nl



Compact_   2010_2 15

ment kan tijd worden gewonnen om een herstructurering door 
te voeren. Ook wanneer een onderneming moeite heeft om aan 
de gestelde ratio’s van de bankconvenanten te voldoen, er spra-
ke is van een sterk oplopend werkkapitaal, of wanneer externe 
financiering te duur is, is het belang vaak duidelijk. Echter, ook 
wanneer de noodzaak geringer is, kan actief cash- en werkka-
pitaalmanagement van groot belang zijn. Actief cash- en werk-
kapitaalmanagement verhoogt het rendement op het geïnves-
teerde vermogen. Enerzijds doordat de winstgevendheid wordt 
verhoogd en anderzijds doordat het geïnvesteerde vermogen 
kan worden verlaagd. 

De verhoging van de winstgevendheid kan gerealiseerd worden 
doordat binnen alle drie de werkkapitaalprocessen kosten kun-
nen worden bespaard. Veelvoorkomende initiatieven ter verho-
ging van de winstgevendheid zijn:
 • Order-to-Cash-proces. Invoering van een robuust en proac-

tief ‘credit risk management’ proces resulteert in minder 
afschrijvingen op oninbare vorderingen.
 • Forecast-to-Deliver-proces. Een strakker voorraadmanage-

ment en het verlagen van de voorraad resulteren in een verla-
ging van de opslagkosten en afschrijvingskosten op incourante 
voorraad.
 • Purchase-to-Pay (PtP)-proces. Een efficiënter en geoptima-

liseerd PtP-proces resulteert in kostenreductie door enerzijds 
het afdwingen van betere inkoopcondities en anderzijds reduc-
tie van het aantal benodigde fte’s.

De verlaging van het werkkapitaal zorgt voor vrijgemaakte 
cash, dat onder andere wordt gebruikt om schulden af te los-
sen, waardoor de interestkosten zullen dalen. Ook kan de cash 
worden gebruikt om terug te geven aan de eigenaren van de 
onderneming, hetgeen leidt tot een lager geïnvesteerd eigen 
vermogen. 

De hogere winstgevendheid, in combinatie met een lager geïn-
vesteerd vermogen, kan resulteren in een aanzienlijke stijging 
van het rendement op het geïnvesteerde vermogen. 

Proactief en duurzaam cash en 
werkkapitaalmanagement

Het belang van cash en werkkapitaal vraagt om een proactief 
en duurzaam management ervan. Dit betreft zowel het vergro-
ten van het inzicht in en de grip op de kasstromen als het con-
tinu streven naar optimalisatie van het werkkapitaalbeslag 
binnen de drie werkkapitaalprocessen. De basis van proactief 
cashmanagement bestaat uit:

een goed inzicht krijgen in zijn kasstromen en de ontwikke- •
ling daarvan;

het continu ontplooien van initiatieven om werkkapitaal te  •
verbeteren;

Veel ondernemingen nemen maatregelen op het gebied van 
cash- en werkkapitaalmanagement die reactief zijn, en geen 
structurele verbeteringen zullen brengen. Om ook in de toe-
komst in staat te zijn tijdig te reageren op veranderende omstan-
digheden en om het werkkapitaal blijvend te verlagen, is het 
essentieel om over te gaan op duurzaam en proactief cash- en 
werkkapitaalmanagement.

Waarom nu?

Nu is het moment om duurzaam en proactief cash- en werk-
kapitaalmanagement op de agenda te plaatsen. De huidige eco-
nomische crisis heeft de urgentie aangetoond en zorgt voor het 
juiste momentum.

Urgentie
De economische crisis heeft de urgentie om de cash en het 
werkkapitaal beter te managen vergroot. Hieraan kunnen ver-
schillende oorzaken ten grondslag liggen, te weten:
 • (Acute) liquiditeitsproblemen. Sterk teruglopende vraag ver-

oorzaakt een negatieve cashflow waardoor de onderneming in 
betalingsproblemen dreigt te komen.
 • Bankconvenanten. Overeengekomen ratio’s van de bankcon-

venanten dreigen niet te kunnen worden gehaald, waardoor een 
‘breach of covenants’ dreigt.
 • Oplopend werkkapitaal. Betaalgedrag van afnemers ver-

slechtert, de voorraad loopt op door het inzakken van de vraag 
en leveranciers leggen druk op om sneller betaald te worden.
 • Kapitaalbehoefte. Banken stellen strengere eisen aan lenin-

gen, tegen een hogere rente. Bedrijven zijn hierdoor onder 
andere aangewezen op het verzorgen van interne financie-
ring.
 • Stakeholders. Aandeelhouders en banken verlangen meer 

aandacht voor, inzicht in en controle over het werkkapitaal.

Momentum
Naast de verhoogde urgentie is het momentum gecreëerd om 
een dergelijk project succesvol en door de gehele onderneming 
gedragen te implementeren. Enerzijds doordat de urgentie zorg 
draagt voor het onderkennen van het belang van cash en werk-
kapitaal en het verhogen van het bewustzijn hieromtrent. 
Anderzijds heeft de financiële functie gedurende de crisis in 
veel gevallen meer zeggenschap gekregen. De urgentie, de 
interne bewustwording, en de versterkte positie van de finan-
ciële functie maken dit tot hét moment om duurzaam en pro-
actief cash- en werkkapitaalmanagement te implementeren.

Belang van cash

Bij dreigende liquiditeitsproblemen of een faillissement is het 
belang van cashmanagement evident. Door actief cashmanage-
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goede manier te kunnen monitoren. Het gebruik van de juiste 
prestatie-indicatoren is hierbij van groot belang. De rapporta-
geset zal moeten bestaan uit een gebalanceerde set van presta-
tie-indicatoren. De balans bestaat uit: 

vooruit- en achteruitkijkende indicatoren; •
subjectieve en objectieve indicatoren; •
resultaat- en inspanningsgerichte indicatoren;  •
financiële en niet-financiële indicatoren; •
procesgerichte en strategische indicatoren. •

Duurzaam cash genereren 

Het realiseren van structurele en duurzame verbeteringen op 
werkkapitaalgebied is enkel mogelijk als de verbeteringen 
ingebed zijn in de organisatie. Daartoe dient er in veel geval-
len een cultuuromslag plaats te vinden, waarbij medewerkers 
zich bewust worden van het belang van cash en de impact van 
hun handelen daarop. Zoals eerder aangegeven, heeft de eco-
nomische crisis het noodgedwongen mogelijk gemaakt deze 
cultuuromslag versneld te laten plaatsvinden. Ook de imple-
mentatie van een cashflow forecast, die tot stand komt door 
de gehele business erin te betrekken, kan aan het ‘cashbewust-
zijn’ bijdragen.

De basis voor proactief en duurzaam werkkapitaalmanagement 
ligt in de inbedding van het raamwerk van doelstellingen, taken 
en verantwoordelijkheden, controles en rapportages rondom 
de werkkapitaalprocesssen (zie tabel 2).

In de praktijk is gebleken dat het vrij lastig kan zijn voor onder-
nemingen om zelf aan de slag te gaan en duurzaam cash vrij te 
maken uit werkkapitaal. De hoofdoorzaken van het mislukken 
van het doorvoeren van structurele veranderingen op dit gebied 
zijn:

De urgentie ontbreekt en daardoor draagkracht binnen het  •
operationele proces.

Ervaring en kennis van cash- en werkkapitaaldrivers ont- •
breekt om een effectieve verandering te realiseren.

Er is geen focus op veranderingen in het proces en bijbeho- •
rende taken en verantwoordelijkheden.

Er is onvoldoende technologische ondersteuning door  •
gebrekkige voorbereiding.

het geven van prioriteit aan cash; •
het belonen van de organisatie indien cash- en werkkapitaal- •

managementdoelstellingen worden gehaald. 

Visibility & Control

De basis van duurzaam en proactief werkkapitaalmanagement 
is het verkrijgen van beter inzicht in en controle over de kas-
stromen. Hierdoor kan meer zekerheid worden verschaft aan 
vreemdvermogenverstrekkers en ontstaat er een beter inzicht 
in de positie en de financieringsbehoefte van het bedrijf.

Een goed inzicht in de ontwikkeling van cash en het werkkapi-
taal begint bij het inzicht in de ‘cash drivers’ van de onderne-
ming. Naast het in kaart brengen van de belangrijkste in- en 
uitgaande kasstromen, is het van belang te onderkennen met 
welke activiteit deze kasstromen te maken hebben, en wat de 
triggers hiervan zijn. Deze zaken vormen het startpunt voor het 
accuraat voorspellen van cash- en werkkapitaalstanden.

Tijdens de economische crisis zijn veel ondernemingen gecon-
fronteerd met een gebrek aan inzicht in toekomstige cashflows. 
De teruglopende omzet wist men niet direct te vertalen in de 
gevolgen voor de liquiditeit. Hierdoor zag men liquiditeitspro-
blemen niet of te laat aankomen, waardoor er onvoldoende tijd 
was om de nodige maatregelen te treffen.

Naast het inzicht in de toekomstige cashflows, is het voor de 
beheersing van belang om een weldoordachte rapportageset te 
gebruiken om de ontwikkeling van het werkkapitaal op een 

Tabel 2. De weg naar duurzaam werkkapitaalmanagement.

Tabel 1.  Veelgebruikte werkkapitaal Key Performance 
Indicatoren (KPI’s).

×
×

×
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Het realiseren van structurele en duurzame verbeteringen is 
slechts mogelijk als voor een integrale benadering wordt geko-
zen. Hierbij zijn processen, besturing, infrastructuur, mede-
werkers en organisatiecultuur de belangrijkste aandachts-
gebieden. De huidige economische crisis heeft de urgentie 
verhoogd en zorgt voor kansen om implementatie te versnel-
len. Om succesvolle verandering te bewerkstelligen is het van 
doorslaggevend belang dat men beschikt over kennis van 
onderliggende processen (drivers) en implementatiekracht en 
-ervaring. De klantcases laten zien hoe duurzaam cash gege-
nereerd kan worden.

De organisaties uit de cases hebben aangetoond dat duurzame 
werkkapitaalverbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Hier-
bij is gebruikgemaakt van de urgentie en het bewustzijn binnen 
de organisatie om de werkkapitaalpositie te verbeteren.

Case: Uitdaging van een productiebedrijf 
Voor de klant was in het verleden cash geen probleem, 
waardoor er sprake was van zeer passief werkkapitaal-
management. De focus lag sterk op het realiseren van 
omzetgroei. Dit uitte zich onder andere in:

Er was geen helder inzicht in cashflows. •
Het werkkapitaal maakte geen deel uit van de manage- •

mentinformatie.
De focus op omzetgroei leidde tot verminderde aan- •

dacht voor kredietmanagement.
Zeer hoge servicelevels vertaalden zich in hoge voor- •

raadniveaus.
Het aantal Stock Keeping Unit (SKU’s) was groot. •

Gedwongen door de economische recessie en een over-
name moest men de omslag maken van focus op volume 
en omzet, naar winstgevendheid en cash. Waarbij de 
uitdaging lag in het beter in balans brengen van de trade-
off tussen omzet, winstgevendheid, cash, en gewenste 
service levels. 

Aanpak
Doelgerichte analyse van het reductiepotentieel op  •

basis van hypothesegedreven aanpak voor Order to-Cash-
proces, Purchase-to-Pay-proces en Forecast-to-Deliver-
proces. Aan de hand van data-analyse, interviews en 
workshops.

Gedefinieerd reductiepotentieel en te ondernemen  •
acties op basis van leveranciers-, product- en klantseg-
mentatie. Om zo gedifferentieerd de trade-off tussen 
omzet, winstgevendheid, cash en service levels te kunnen 
maken.

Analyse van mogelijkheden vrijmaken van andere  •
vormen van cash (btw, accijns, pensioenen).

Analyse van prestaties op gebied van het sustainability  •
framework.

Resultaten
Identificatie van € 11 tot 21 miljoen (17 tot 35%) werkka- •

pitaal-reductiepotentieel.
Werkkapitaal-rapportagedashboard voor board en unit  •

level.
Identificatie, opzet, planning en start van drie speci- •

fieke werkkapitaalverbeterprojecten op gebied van collec-
tions management, voorraad en SKU-reductie en optima-
lisatie van het Purchase-to-Pay-proces.

Basis voor duurzame verbetering gelegd door invulling  •
te geven aan sustainability framework.

Bijdrage aan cultuuromslag, van omzetgedreven naar  •
winst- en cashgedreven.

Case: Uitdaging van een non-food retailgroep
Beperkt inzicht in cashflows op korte en middellange  •

termijn voor zowel de moedermaatschappij als haar 
dochterondernemingen.

Beperkt inzicht in de oorzaken van het oplopende  •
werkkapitaalbeslag en de oplossingsrichting om het 
werkkapitaalbeslag te verlagen. 

Aanpak
Implementatie van een rolling cashflow forecastmodel.  •

Geïmplementeerd voor de verschillende identiteiten, 
evenals een geconsolideerd cashflow forecastmodel voor 
de moedermaatschappij.

Gefundeerde data- en procesanalyse, waarbij de oorza- •
ken van het oplopende werkkapitaalbeslag zijn geïdentifi-
ceerd en mogelijkheden tot verbeteringen van het Order-
to-Cash-proces, Purchase-to-Pay-proces en Forecast-to-
Deliver-proces in kaart zijn gebracht.

Tijdens de crossfunctionele workshops is het geïdentifi- •
ceerde verbeterpotentieel gevalideerd en is een concreet 
actieplan opgesteld.

Ondersteuning bij de implementatie van de geïdentifi- •
ceerde quick wins, de rationalisatie van SKU’s en het 
doorvoeren van veranderingen in het inningsproces, het 
betalingsbeleid en de parameters voor het herbestellen 
van voorraad. 

Resultaten
Inzicht in cashflows op de korte en middellange ter- •

mijn.
Vrijgemaakte cash door een verlaging van het werk- •

kapitaalbeslag met 20%.




