
Met ufinity zijn we intussen 10 jaar op weg om financiële afdeling in topvorm te krijgen en ze 
ook zo te houden. We gaan op zoek naar de meest efficiënte oplossingen op vlak van mensen, 
door tijdelijke of vaste aanwerving van financials, en op vlak van processen en systemen. In 
deze whitepaper belichten we de eeuwige king in het finance-rijk: cash. En dan vooral de flow 
ervan.

Beginnen doen we waar het hoort: bij het begin. We leggen uit wat cashflow nu eigenlijk wel 
en vooral wat het niét is. Vervolgens diepen we de relatie tussen cashflow en falingen uit en 
helpen we bij het berekenen van je cashflow. 

We zullen je toelichten dat er verschillende types cashflow zijn, namelijk operationele 
cashflow, investeringscashflow en financieringscashflow. Voor ieder type bezorgen we je een 
gepaste verbeteringsstrategie. 
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Het belang van een goede cashplanning
& strategieën voor je operationele,
investerings- en �nancieringscash�ow

Een blik vooruit op strategie,
innovatie & human capital.



Eigenlijk is cashflow simpelweg samen te vatten als “het geld dat binnenkomt en buitengaat”. 
Gaat er meer geld uit dan er binnenkomt, dan is de cashflow negatief. Komt er meer geld 

binnen dan je uitgeeft, dan is de cashflow positief. Een andere benaming voor cashflow is 

geldstroom. 

Gaat het over het bedrag aan verkopen en de hoeveelheid cash, dan zegt dat eigenlijk weinig 

of niets over de financiële gezondheid van je bedrijf. Je kunt in een bepaalde periode winst 

maken maar toch een negatieve cashflow hebben.

Voorbeeld:

Je verkoopt producten in maart, maar de klanten betalen pas in mei.  Je maakt winst op het 

moment dat je de facturen opmaakt (maart), maar de cashflow zal pas positief zijn als de klant 

de factuur betaalt (mei).  

“Van een negatieve winst ga je niet failliet, van een negatieve cashflow wel.”

Je cashflow goed in het oog houden is dus van cruciaal belang. Is je cashflow negatief, dan 

loop je het risico om in betalingsproblemen te komen. Meer nog...

Wist je dat een negatieve cashflow de grootste oorzaak is van falingen? 
Dat bevestigt de grafiek op de volgende pagina. Hij toont de voornaamste oorzaken van 

faillissementen, volgens de gefailleerden zelf. De grootste oorzaak die een rechstreekse 

invloed heeft op de cashflow, is de wanbetaling van eigen klanten (21,8%). 

De studie werd gemaakt vlak voor de financiële crisis van 2008, maar is nog steeds actueel.
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Om een juist beeld van jouw geldstroom te krijgen, moet je naar alle elementen kijken die de 

geldcirculatie binnen jouw onderneming bepalen. In elke onderneming zijn er inkomende en 

uitgaande geldstromen. Het saldo of verschil tussen deze twee geldstromen, levert de 

uiteindelijke geldstroom of cashflow op. 

Er dient dus zowel rekening worden gehouden met de gewone operationele stroom, als met 

elementen buiten de normale bedrijfsactiviteit. Bij die laatste denken we onder meer aan de 

louter financiële geldstroom. 
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Bron: Graydon Belgium, “Het bedrijf in moeilijkheden voorbij”, 2007, h�ps://graydon.be/uploads/files/BE/Studies/BE-
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Het onderscheid tussen beide stromen is belangrijk om tot een totaalbeeld van alle 

geldstromen in de onderneming te komen. 

In totaal onderscheiden we 3 soorten casfhlow:

 

 1. Operationele casfhlow
 Alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de dagelijkse activiteiten van je  

  bedrijf. Het betreft dus de inkoop van zaken die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, de

  salarissen en kosten voor de verkoop van je diensten en producten, verhoging of

 verlaging van stock, betalingen van klanten en betalingen aan leveranciers. 

 
 2. Investeringscasfhlow
 Alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de duurzame investeringen in je

 bedrijf. Denk daarbij aan de uitgaven aan computers, meubels, machines en de

  inkomsten door te desinvesteren, dus het verkopen van gebruikte computers, meubels

 en machines. Hier vallen ook de kosten voor duurzame immateriële zaken zoals

 software en octrooien onder.

 3. Financieringscashflow
 Alle financieringsstromen, zoals een lening van de bank of een lening aan derden, maar

 ook een kapitaalsvermeerdering of de uitbetaling van een dividend.
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Operationele cashflow Investeringscashflow Financieringscashflow

Netto winst (+)

Niet-cash kosten (+)

Verandering in 
werkkapitaal (+) (-)

Investeringen (-) Langetermijn- 
financiering (+) (-)

Kapitaal (+) (-)

Dividenden (-)
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Het werkkapitaal optimaliseren
Hoewel ondernemers goed vertrouwd zijn met het begrip werkkapitaal, benutten ze vaak nog 

te weinig het volle potentieel ervan. Ten onrechte, want een gericht beheer van hun behoefte 

aan werkkapitaal kan heel wat voordeel opleveren, zowel op financieel als op organisatorisch 

vlak.

Een logische eerste stap is een grondige analyse van jouw behoefte aan werkkapitaal, aan de 

hand van je cash conversion cycle. De cash conversion cycle geeft weer hoe een onderneming 

omgaat met de cyclus van voorraden, debiteuren en crediteuren. Meestal wordt er gesproken 

in voorraaddagen, klantendagen en leveranciersdagen.

 Conversie van voorraden
 Het productieproces en heeft een directe invloed op de hoeveelheid geld die vastzit in de

 productieprocessen. Van het voorspellen van de vraag, de planning van de productie tot

 en met de verzending van goederen.  Dat proces heeft een grote impact op je voorraden.

 Indien je geen eigen productie hebt, is de conversiesnelheid van de voorraad de tijd die 

 zit tussen de goederen die in voorraad zijn gekomen en het moment waarop die aan 

 klanten zijn verkocht en geleverd.

 
 Conversie van debiteuren
 Het proces van “bestelling tot ontvangsten” bestaat uit verschillende stadia die op hun

 beurt weer deeluitmaken van het proces van ontvangen, verwerken, factureren van het

 order tot het ontvangen van de betaling. Het is de vraag hoe snel en efficiënt het 

 klantenorder zijn weg vindt doorheen een organisatie. 

4

Werkkapitaal Voorraden Debiteuren Crediteuren

Voorraden 30 dagen



WHITEPAPER - Het belang van een goede cashplanning & cashflowstrategieën
© copyright 2020 - Ufinity NV

 Het is ook het proces van een koper. Vergelijk het met een levensader in een bedrijf.

 Zelfs de kleinste fout kan het proces inefficiënt maken en je cashflow behoorlijk

 benadelen. Het optimaliseren en digitaliseren van dit proces kan bedrijven een

 behoorlijke voorsprong geven. 

 Conversie van crediteuren
 Met “aankoop tot betaling” wordt het hele proces van bestelaanvraag, aankoop tot en 

 met het betalen van de factuur bedoeld. Het omvat de beginstap van interne

 bestelaanvraag tot de eindstap van betaling van de factuur, alsook alle tussenliggende

 stappen zoals bevestigingen order, PO matching, controleren inkoop etcetera. 

 Verder omvat dit proces alle bevestigingen en goedkeuringen met de daarbij horende

 documenten.  Door het automatiseren van dit proces krijg je meer grip en controle op

 uitgaven en meer inzicht in de status van orders, leveringen en facturen. 

 Voorbeeld: De behoefte aan werkkapitaal, uitgedrukt in geld

 Voorraden: waarde goederen in stock

     Debiteuren: openstaande facturen

  Crediteuren: openstaande facturen

 

 Behoefte aan werkkapitaal

Debiteuren 60 dagen

Crediteuren 30 dagen

100.000 EUR

100.000 EUR

200.000 EUR

200.000 EUR
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Het is erg belangrijk om de behoefte aan werkkapitaal van zeer dichtbij op te volgen, waarbij 

vooral de verandering in de behoefte aan werkkapitaal van belang is. Ga na waar er ruimte is 

voor verbetering en hoe de cash conversion cycle ingekort kan worden. 

Het doel? De behoefte aan werkkapitaal verminderen en zo - door spaarzamer om te gaan 

met beschikbaar kapitaal - het rendement van je bedrijfsvoering te verhogen. 

Conclusie: 4 oplossingen voor de verbetering van je operationele cashflow:

 Maak afspraken over je leverancierskrediet. 
 Je kan aan (vaste) leveranciers vragen om later te mogen betalen dan normaal, 

 waardoor jij ademruimte krijgt om nieuwe inkomsten te genereren en zo de rekening te

 kunnen betalen. 

 Tip: onderhandel opnieuw over contracten en evalueer kaderovereenkomsten.

 Pas je facturatievoorwaarden.
 Waarom? Om snellere betalingen te bekomen. Geef bijvoorbeeld een financiële korting

 als klanten of debiteuren een snelle of contante betaling willen doorvoeren. Zo vermijd

 je dat je te lang zou moeten wachten op inkomsten. Je laat hier dus inderdaad marge 

 liggen ten voordelen van je cash. 

 Uitstellen tot aankopen.
 Een tekort aan liquide middelen en potentiële inkomsten is aanleiding om het

 inkoopbeleid onder de loep te nemen. Bij te grote voorraden die lang blijven liggen, is 

 er sprake van “dood geld”. Een grote voorraad is op dat moment niet nodig om

 onmiddellijk voor alle klanten te kunnen leveren, terwijl de rekening voor de voorraden

 wel al is betaald.

 Ook zijn er kosten verbonden aan de opslag van een grote voorraad. Minder inkopen

 leidt tot minder rekeningen en minder kosten. 
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Je investeringscashflow kan je verbeteren door investeringen uit te stellen. Ook al stond de 

aanschaf van een nieuwe machine of de uitbreiding van je personeelsbestand gepland, soms 

is het verstandig om dat toch een tijdje uit te stellen. Je kan die beslissing maken door de 

terugverdientijd van je investering of de uitbreiding van je personeelsbestand te gaan 

rangschikken per prioriteit: Return on Investment en Profitability Index.
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De oplossingen die we aanreiken om je financieringscashflow te verbeteren, kunnen 

opgedeeld worden in twee doelen. Enerzijds is er het doel om risico’s in te perken, anderzijds 

is er het doel om voorspelde liquiditeitstekorten op te vangen.

Oplossingen om risico’s in te perken:

 Kredietverzekering
 Een kredietverzekering is een verzekering om je bedrijf in te dekken tegen het risico op

 niet-betaling van klanten, als gevolg van insolvabiliteit en andere factoren. Meestal

 wordt een kredietlimiet per klant/prospect toegewezen waarbinnen je de zekerheid hebt

 van betaling/vergoeding. Betaalt de klant niet, dan gaat de kredietverzekeraar over tot

 incasso voor zijn rekening. Weet wel, een verzekering heeft natuurlijk ook zijn kost.

 Documentair krediet
 Een documentair krediet kan een oplossing zijn als je aan export doet. Het is een 

 onherroepelijke verbintenis tot betaling en een veilige manier om je inkomsten te 

 verzekeren. Je afnemer opent het krediet bij zijn bank en verbindt zich ertoe om het

 overeengekomen bedrag te betalen wanneer aan alle voorwaarden is voldaan.
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Oplossingen om voorspelde liquiditeitstekorten op te vangen:

Op basis van een goede cashplanning kan jouw onderneming voorspellen wanneer ze in de 

problemen zou komen. Als een periode van “rode cijfers” lang duurt moeten er maatregelen 

genomen worden. Het management kan dan in overleg met een financieel expert enkele 

beslissingen nemen:

 Je kan tijdelijk het kredietplafond van de rekening courant verhogen. Je kan er met 

 andere woorden voor zorgen dat jouw onderneming tijdelijk meer “in het rood” mag 

 staan bij de bank. Banken hanteren daarvoor diverse financieringsformules. 

 Denk aan behapbare formules zoals de financiering van vakantiegeld,

 eindejaarpremies en voorafbetalingen van belastingen. Bij dat laatste is de return het 

 hoogst, gezien de huidige rentetarieven.

 Verkoop je uitgaande facturen aan een factoring maatschappij. Factoring is een vorm 

 van debiteurenfinanciering waarbij de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een

 extern bedrijf. Dat extern bedrijf, de factoring maatschappij, neemt de afhandeling van

 debiteuren over en ontvangt daarvoor meestal een percentage van de omzet. Het bedrijf

 dat de debiteuren uitbesteedt, ontvangt bij de verkoop van elk factuur meteen het gehele

 verkoopbedrag (verminderd met het percentage) van de factoring maatschappij.

Voorbeelden van elementen die het financiële evenwicht nadelig beïnvloeden:
 
 omzetten zijn pas inkomsten wanneer ze betaald zijn en op de rekening staan;

 financiering van investeringen via kortetermijnmiddelen (bv kaskrediet);

 investeringen in vaste activa die niet strikt gelinkt zijn aan de ondernemingsbehoeften

 (bv onroerend goed bestemd als woning van de bedrijfsleider);

 aanhouden van te hoge voorraadniveaus;

 voorraden met een te kleine rotatie;

 vorderingen in rekening courant of via lening op bedrijfsleider of groepsbedrijven zonder

 duidelijke terugbetalingsmodaliteiten of met risico’s van invorderbaarheid;

 vertraging in facturatie aan de klanten;

 fouten in facturatie aan de klanten;

 ontbreken van een performant crediteuren- en/of debiteurenbeleid



WHITEPAPER - Het belang van een goede cashplanning & cashflowstrategieën
© copyright 2020 - Ufinity NV

Extra financiële expertise aan boord te halen is vaak noodzakelijk. En dat is niet enkel het 

geval voor ambitieuze groeibedrijven en scale-ups. Onze financiële experten onder ufinity 

Advisory kunnen je helpen met de opmaak van een sterk onderbouwd business- en 

investeringsplan, met je liquiditeitsbegroting, met de optimalisatie van het debiteurenbeheer, 

met een optimaal voorraadbeheer, met een investeringsdossier voor de bank etcetera. 

Het doel? Jouw organisatie en financieel departement de nodige wendbaarheid en credibiliteit 

geven, door snel te schakelen en beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op de juiste cijfers. 
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Samen met jou zorgen we voor een financiële organisatie die klaar is voor de toekomst, zowel 

op vlak van mensen als op vlak van processen en de optimalisatie ervan. Dankzij onze dienst 

advisory ondersteunen we bij overnames of desinvesteringen, ad hoc projecten en 

digitaliseringstrajecten. 

Samengevat? “Een oneindige vorm van dienstverlening, voor een future-proof bedrijf”, dát is 

ufinity advisory. Je human resources - je mensen - en je processen zijn hier in goede handen.

Maak kennis met u�nity advisory

Alain Albertz
CFO-as-a-service & business manager

+32 473 98 49 33

alain.albertz@ufinity.be


