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Tijdens het debat werd ingezoomd op drie grote thema’s die uit de rondvraag naar voren 
zijn gekomen, namelijk: de huidige bedrijfsvoering, cashmanagement en telewerk.  
 
Het panel:  

 Peter de Keyzer – moderator 
 Frank Geelen – CFO bij ISS 
 Wendy Genijn – CFO bij Senior Living Group 
 Francis Costenoble – CFO bij Carrefour Belgium 

 
 

 
Wendy Genijn (Senior Living Group): “De impact die wij voelen, is niet zozeer op financieel vlak, 
maar vooral op operationeel vlak. Onze bewoners zitten in het oog van deze virale storm. We hebben 
massa’s voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het aanvoeren van beschermingsmaterialen om onze 
bewoners en ons personeel zo goed mogelijk te beschermen.” 
 
“Eén van de voorzorgsmaatregelen is dat wij geen nieuwe bewoners mogen ontvangen in onze 
woonzorgcentra. Lege bedden blijven dus ook leeg staan, wat financieel dus wel een beetje impact 
heeft. De hygiënemaatregelen hebben ook een prijskaartje, maar de grootste impact zit hem in het 
operationele voor ons.” 
 
Frank Geelen (ISS): “Wij hebben deze periode ervaren in verschillende dimensies. Als je kijkt naar 
onze verschillende activiteiten. Op vlak van catering was dat een full hit, horeca is volledig gesloten, 
dus de mensen daar zijn voor een groot deel op technisch werkloos komen te staan. Onze klanten in 
de farmaceutische wereld zijn blijven draaien en verder produceren.” 
 
“Op vlak van industry cleaning en hospital cleaning zien we een booming business. Iedereen daar 
gaan mee in de frontline. Een cruciale ondersteunende functie voor de zorgverleners. Als we kijken 
naar de klassieke business en industrie omgeving, zien we ook daar een volledige overgang naar 
technische werkloosheid. 20 tot 30% van de omzet verdwijnt.” 
 
Francis Costenoble (Carrefour): “De stormloop op de supermarkten bracht een enorme uitdaging 
met zich mee. Bepaalde winkels behaalden 2 tot 4 keer hogere omzet dan voordien. Logistiek had dat 
de nodige gevolgen. In het begin zat daar voor ons de grootste uitdaging.” 
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“Vervolgens werd ook gezondheid een primaire bekommernis, zowel voor onze klanten als voor onze 
eigen medewerkers. Vrij snel hebben we initiatieven genomen om bescherming te voorzien en bv de 
65-plussers voorrang te geven. Ook mondkapjes en handgels werden voorzien, de onderhouds- en 
kuisploegen zijn zwaar versterkt.” 
 
“We draaien inderdaad meer omzet, maar daar tegenover staat natuurlijk ook een meerkost. Die 
schatten we op minstens €20 000 000 extra kosten voor 2020. Ook merken we een groei in 
marktaandeel, we voelen veel vertrouwen van Belgische klanten.” 
 

 
Francis Costenoble (Carrefour): “Een deel van deze kosten zal uitzonderlijk zijn, maar of de overheid 
nu de maatregelen op lange termijn zal behouden of niet, we zijn er wel van overtuigd dat de 
verwachtingen van de klant definitief veranderd zullen zijn.” 
 
“Zo is het bijvoorbeeld in Duitsland al jaren not done om je van groenten en fruit te bedienen zonder 
handschoenen. Dat zou ook weleens het geval kunnen worden in België. Zo zijn er nog meer dingen. 
Een ander voorbeeld is dat we bijvoorbeeld ook uitkijken naar een automatische teller om de grote 
toevloed van mensen in onze winkels te kunnen beperken.” 
  
“Alle mogelijkheden worden open gehouden, maar we houden er wel rekening mee dat onze 
kostenstructuur zal verhogen. Retail is al een business waarin om en bij de 4% EBITA wordt gedraaid, 
wat al niet enorm is. Met een verhoogde kostenstructuur, met veel lonen en in een land waar die ook 
automatisch worden geïndexeerd én in een zeer mature markt, verwacht ik voor de retail wel dat het 
economisch model voor een stuk onder druk zal komen te staan.” 
 
VRAAG: 1/3 van de respondenten in de rondvraag ziet de omzet dalen met 20 tot 50%. Als je daar 
dan de meest recente enquête van VOKA aan koppelt waarin het gemiddeld Vlaams bedrijf (op 
700 bedrijven) verwacht tegen eind 2021 nog steeds op een omzet te zitten die 20% lager is dan 
die van 2019. Is dat een cijfer dat jullie herkennen, bv bij leveranciers? In welke stukken van de 
economie zit de grootste daling in omzet volgens jullie?  
 
Francis Costenoble (Carrefour): “We zien een aantal zaken gebeuren. Er wordt gesproken over -8% 
en -13%. We zien dat het overgrote deel van de Belgische gezinnen momenteel de reële koopkracht 
behoudt, voor een groot deel doordat ook kosten en uitgaven dalen.”  
 
“Vanaf midden augustus, september verwachten we dat dat moeilijker zal gaan,. Deze zomer zullen 
mensen hun vakantie in eigen land doorbrengen en ook meer genieten van stukjes herwonnen 
vrijheid. Vanaf september zien we dan gewoonlijk dat Belgische gezinnen minikredieten zullen 
afsluiten omdat er abonnementen moeten betaald worden voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, die 
tegen eindejaar afbetaald moeten zijn. Ook dat is een realiteit voor veel Belgische gezinnen.” 
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“Ook zien we dat voor heel wat van onze franchisenemers. In 90% van ons winkelpark werken wij met 
onafhankelijke ondernemers. Daar zijn er natuurlijk een aantal die in de meer toeristische zones, in 
werkzones of in stations gelegen zijn, die richting -50% of -80% in omzet gaan. Ook nu, na heropening 
van bedrijven, blijven die cijfers gelden. Sommige winkels blijven zelfs nog even gesloten. De vraag is 
of het werkverkeer – ook na de crisis – nog wel volledig terug zal komen.” 
 
Frank Geelen (ISS): “Ik denk dat het heel erg sectorafhankelijk zal zijn. Het is nu bewezen dat home 
working wel degelijk effectief kan zijn en een enorme impact heeft op de mobiliteit. Het is maar de 
vraag of de werkgevers bereid zullen zijn om die tijdelijke trend te gaan accepteren als een vast 
gegeven.”  
 
“Voor ons betekent dat bijvoorbeeld dat de bezettingsgraad voor de gebouwen totaal anders is, maar 
tegelijkertijd ook dat de aard van de bezetting ook anders is. Mensen gaan niet zo spontaan meer een 
gebouw binnen als ze niet zeker zijn dat het Covid19-proof is. De vraag zal natuurlijk zijn of Covid19 
een voorbijgaand gegeven is of een permanent risico zal blijven. Dat zou willen zeggen dat het 
scenario play helemaal anders is naar de toekomst toe. Voor de BNI is dat heel bepalend. Voor de 
industrie ligt dat heel anders, die kan blijven draaien en rekenen op een redelijke mate van 
continuïteit, uiteraard mits bepaalde maatregelen.”   
 

 
Frank Geelen (ISS): “Voor ons liggen opportuniteiten in nieuwe businessmodellen. We zijn nu bezig 
om bedrijven en klanten back to work-modellen voor te leggen. De horecawereld en eventsector 
lijken per definitie van de kaart geveegd, dus daar zijn nieuw modellen voor nodig. Mensen zijn nu per 
definitie vele voorzichtiger. Kijk bv naar Oostenrijk. De horeca mocht heropenen en is 
noodgedwongen weer moeten sluiten, omdat er gewoon geen mensen kwamen. Mensen hebben er 
nog te veel schrik voor.”  
 
“Nieuwe concepten zijn nodig. Is dat dan afhaal? Ik denk dat dat geen toekomst heeft. Dat is een 
fenomeen nu, maar mensen willen beleving. Concreet kan dat bijvoorbeeld betekenen dat als je op 
restaurant gaat, je €5 tafelgeld zal betalen. Minder plaats wilt zeggen dat je je plaats zal moeten 
reserveren en daar dus mogelijks ook voor zal moeten betalen. Heel het horecasysteem zal zichzelf 
fundamenteel moeten heruitvinden naar de klant toe, want het is uiteindelijk de klant die bepaalt wat 
die afneemt.”  
 
“Anderzijds is er de shift op vlak van schoonmaak en hygiëne. Er is een shift van “zo goedkoop en 
snel mogelijk” naar “enorm kwalitatief en broodnodig”. Ontsmettingsreflex is enorm gegroeid, daar is 
een gedragsverandering waar wij bijvoorbeeld opportuniteiten in zien. Maar neemt niet weg dat er bij 
veel bedrijven een omzetdaling is en mensen lagere prijzen gaan willen. Hygiëne verandert van een 
cleaning commodity naar een noodzakelijke service.”  
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Wendy Genijn (Senior Living Group): “Ik kan alleszins beamen dat het aspect angst nog een hele tijd 
lang een gigantische impact kan hebben. Specifiek voor onze sector, zullen we voornamelijk 
afhankelijk zijn van een vervolgpiek die er al dan niet aan komt. Mensen zullen dan niet meer zo 
enthousiast zijn om in een woonzorgcentrum te wonen of het te bezoeken.” 
 
“Er komt daar een verschuiving van “in een woonzorgcentrum” naar “thuiszorg en thuisverpleging” 
en  daar zullen we veel actiever in bezig zijn. Mensen zullen graag in hun veilig cocon blijven en toch 
zorg krijgen. Dat is iets wat wij enorm ernstig aan het bekijken zijn, omdat het aspect angst een 
enorme blijvende impact kan hebben.”  
 

 
Frank Geelen (ISS): “De leveranciers van mondmaskers en handgels hebben de regels omgedraaid: 
wij willen eerst betaald worden alvorens we leveren. Dat was een challenge die we niet meteen 
hadden zien aankomen, maar we zijn daar uiteraard in meegegaan omdat we die producten nodig 
hadden. We hebben dus effectief betaald vooraleer we onze bestelling hebben gezien.” 
 
“Als groep hebben we wereldwijd natuurlijk een aantal preferred suppliers. Daar behoud je natuurlijk 
je relatie, dat zet je niet op losse schroeven. Sommige leveranciers zijn spontaan aan ons komen 
vragen of ze konden helpen, dat vonden we verrassend. Omgekeerd zijn er ook kleinere partijen die 
hebben laten weten dat ze absoluut betaald moeten worden, omdat ze anders niet meer zouden 
kunnen werken. Het gaat daar natuurlijk over mensen en hun lonen moeten betaald worden.” 
 
“Ons motto is dan ook geworden “cash out, equal cash in”. We hebben aan onze klanten gevraagd om 
de betaaltermijnen te respecteren, zodat we een flow konden blijven garanderen voor drie maanden. 
Dat hebben we op wekelijkse basis opgevolgd, waardoor we nu op een vrij stabiel nulpatroon zitten: 
wat binnenkomt dekt datgene wat buitengaat.”  
 
“Er zijn ook veel klanten die momenteel gesloten zijn en dus onbereikbaar zijn. Daardoor kunnen zij 
dus hun facturen ook niet betalen. Nu begint het er dus echt om te spannen, nu zullen we zien of de 
bedrijven die heropenen ook effectief de facturen die ze ontvangen hebben vanaf maart zullen kunnen 
betalen.” 
 
Wendy Genijn (Senior Living Group): “In onze sector is er weinig impact cashwise op vlak van 
leveranciers. Wij hebben op operationeel vlak onze vaste leveranciers onder de arm genomen. Onze 
vaste cateringleveranciers, bijvoorbeeld, zijn een draaischijf van beschermingsmaterialen geworden. 
We hebben onze leveranciers dus wel degelijk aangesproken, maar niet over het aspect cash. Ze 
hebben ons operationeel uit de nood geholpen.” 
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“Wel verwachten wij voornamelijk een impact op onze cash in het najaar. Wij werken met 
particulieren, waarbij ik meer betalingsproblemen verwacht op middellange en langere termijn. 
Facturen zullen volgens mij langer openstaan, puur omdat die privé personen cashwise meer onder 
druk zullen komen te staan.” 
 
Francis Costenoble (Carrefour): “Ook hier zit Carrefour aan de lucky side van de business. Ons 
economisch model werkt met een negatief werkkapitaal: de inkomsten van onze omzet krijgen we 
sneller binnen dan dat we onze goederen moeten betalen. Doordat ook het volume groeit, betekent 
dat een positieve invloed op onze cashflow.” 
 
“Op de vraag om betalingstermijnen te verkorten, hanteren we een tweesporenbeleid. Voor de 
grotere groepen hebben we een fantastische tool die we al jarenlang hanteren; namelijk reverse 
factoring. Voor onze zwakkere franchisenemers en onze lokale producenten gaan we echt specifiek 
kijken hoe we kunnen helpen. Bv voor franchisenemers die momenteel gesloten zijn en huur moeten 
betalen, nemen wij de huur nu tijdelijk voor onze rekening. Later zullen we dan een afbetalingsplan 
bekijken.” 
 

 
Wendy Genijn (Senior Living Group): “Wij zijn nogal atypische gestructureerd. Ons financieel team 
zit bijvoorbeeld verspreid over het ganse land, zij werken in woonzorgcentra ter plaatse om echt 
voeling te hebben met onze business. Dus hebben al sinds jaren de gewoonte om digitaal van op 
afstand samen te werken, afsluitingen op een digitale manier te doen et cetera. De digitale flows 
stonden er al en die werkten al, dus home office veranderde hier niet zo veel aan.”  
 
“Het enige waar we wel wat mee gestruggled hebben, is het feit dat dat allemaal wel werkt in een 
dagdagelijkse verderzetting van activiteiten. Iemand nieuw aannemen, die opleiden en volledig 
onderdompelen in een bedrijf, zonder daarin aanwezig te zijn, vraagt wel wat extra inspanning. Het 
gaat, maar het is moeilijk. Het volledig schrappen van alle fysieke bureaus zal dus nog niet voor 
morgen zijn, denk ik, als je wilt dat iemand zich volledig thuis kan voelen in een bedrijf.”  
 
Peter de Keyzer (moderator): “Misschien kunnen leasingwagens dan binnenkort leasingkantoren 
worden voor iedereen, waarbij je dan in plaats van een budget voor een bedrijfswagen, een budget 
krijgt om je thuiskantoor in te richten?” 
 
Frank Geelen (ISS): “Er zal sowieso een nieuwe vorm van werken ontstaan. Het hangt allemaal een 
beetje af van de cultuur van het bedrijf. Een aantal zaken moet je gewoon face-to-face blijven doen. Ik 
heb een aantal opstartgesprekken via Zoom gedaan en dat is toch nog altijd een beetje abstract, maar 
het operationeel functioneren van het financieel team is perfect van thuis uit werkbaar. De 
medewerkers beginnen nu te beseffen dat pendelen effectief twee uur van je dag kost. Het is twee uur 
waarop je eigenlijk iets anders zou kunnen doen, dus dat is een hele andere beleving.” 
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“Het zal een mixverhaal worden. Als bedrijven zoals onze klanten waaronder banken, consultancy 
bedrijven, accountantskantoren het op bijvoorbeeld IT-vlak niet nodig hebben, dan zie ik inderdaad 
een shift gebeuren naar homework in combinatie met gedeelde kantoren.”  
 
Francis Costenoble (Carrefour): “Wij zitten ook nog met een dubbele realiteit: die in onze winkels en 
die in onze hoofdzetel. In onze winkels moeten de rekken aangevuld worden en daar zijn handen voor 
nodig. Daar willen we trouwens onze medewerkers heel erg voor bedanken, dat zij aanwezig zijn 
gebleven in de winkels. We zullen er ook in de toekomst voor moeten blijven zorgen dat die mensen 
zich veilig blijven voelen.” 
 
“Als ik ga kijken naar onze hoofdzetel, waar wij normaal met zo’n 8000 mensen zijn, maar tijdens de 
lockdown nog een 20-tal voor die enkele zaken die we nog niet gedematerialiseerd hadden. Van onze 
facturen komt nog slechts 1% op papier toe. Onze IT-infrastructuur was het belangrijkste. Alle 
medewerkers moesten zich kunnen connecteren van thuis uit. Dat was zeer snel gebeurd, dat was 
fantastisch.” 
 
“Ten tweede was er de manier van werken. Je ziet toch dat er heel veel meetings vervangen kunnen 
worden door mails. Ik ben het er mee eens dat een aantal zaken zoals brainstormsessies bijvoorbeeld 
zeer moeilijk in online meetings te organiseren zijn. Wat ook zeer moeilijk is, zijn formats waarbij een 
aantal deelnemers in een meetingroom zitten en een aantal deelnemers van op afstand 
geconnecteerd zijn. Dan is het zeer moeilijk om echt deel uit te maken van de meeting.” 
 

 
Francis Costenoble (Carrefour): “Ik ben een manager die kan loslaten, dus ik kan daar heel goed 
mee om. Ik zie dat mijn collega-controle freaks het daar moeilijker mee hebben, die worden 
momenteel knettergek. Die willen ook het liefst van al zo snel mogelijk terug naar de oude manier 
van werken, zie ik.” 
 
“Als we inderdaad gaan evolueren naar een cultuur waarin veel meer aan telewerk gedaan zal 
worden, zal het moeilijker worden om én budget te voorzien voor de inrichting van een thuiskantoor, 
én een bedrijfswagen te voorzien. Dat zou al een eerste interessante discussie zijn. Ten tweede 
moeten de medewerkers ook goed opgeleid worden in de online meetingtools die er zijn, wat de 
functionaliteiten zijn, maar vooral: opleidingen voorzien voor managers om hun team vanop afstand 
te leiden.” 
 
“Had je mij drie maanden geleden gezegd dat we onze closing met 200 finance people volledig van 
thuis uit zouden doen, dan had ik die persoon binnen de minuut laten interneren. Maar nu heb ik 
gezien dat wij keer op keer heel productieve en efficiënte closings hebben meegemaakt en dat 
mensen zeer goed coördineren onder elkaar. Dus van een koude minnaar, ben ik geëvolueerd naar  
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iemand die daar een heel grote voorstander van is. Maar een gulden middenweg bewandelen lijkt me 
de beste oplossing.” 
 
“Een andere piste die we bewandelen, is bekijken of we geen oppervlaktes hebben in bepaalde 
winkels, waarin we een aantal kantoorzones kunnen voorzien, zodat mensen niet verplicht zijn om 
thuis te zitten, maar een tussenweg hebben.” 
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