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Introductie

Deloitte ACS kan je cashflow en werkkapitaal
verstevigen in deze onzekere tijden
U start met of herbekijkt binnenkort de begroting
van het komende of lopende jaar? Financiële analyses
worden gemaakt, budgetten worden geactualiseerd
met het oog op de nieuwe beheers- en beleidscyclus
van 2014. De huidige bezuinigingsopgave roept om een
fundamenteel andere aanpak.
Meer dan in het verleden staan efficiëntie en effectiviteit
van uitvoering ter discussie.
Zoals bij elke vorm van ondernemerschap is het
werkkapitaal een belangrijk instrument dat mee de
gezondheid bepaalt van de gemeente, stad, provincie
of OCMW. Als we de markt op vandaag en de nabije
toekomst bekijken, geeft dit een werkpad met vele
hellingen en obstakels.
Deloitte ACS biedt daarom een nieuwe dienst aan die
binnen de gemeenten, steden, provincies en OCMW’s
het verborgen geld terug in de juiste vakjes kan krijgen
en dit optimaal te gebruiken in crisisjaren.
Onze oplossing bestaat uit een stappenplan waarin
er een onderzoek wordt gedaan naar het huidige
inningsproces alsook naar een optimaal beheer van
geïnde gelden. Door dit proces toe te passen, kan men
met kleine inspanningen geld besparen.

Het verborgen
geld terug in de
juiste vakjes
krijgen
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Hoe gaan we tewerk in
het vooropgestelde
actieplan?
Fase 1:
Aanpak van het
inningsproces
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Stap 1: Initiële analyse
In de eerste stap van het proces maken we een duidelijk
beeld van het huidige proces met zijn knelpunten
en aandachtspunten. Op basis van een vragenlijst
en interviews zullen de vragen gericht zijn naar
doorlooptijd, vakbekwaamheid en tijdsimpact van de
medewerker. Uit deze eerste analyse worden de eerste
vaststellingen opgelijst.
Veel voorkomende knelpunten en aandachtspunten
• Duurtijd en doorlooptijd van de acties met betrekking
tot aanmaningen.
• Medewerkers zetten inningsprocessen niet als hoge
prioriteit waardoor ze zelden of nooit aan bod komen.
• Het zelfvertrouwen in de slaagkansen van de
medewerker is in vele gevallen niet hoog omwille van
een tekortkoming in aanpak en kennis.
Stap 2: Bepalen en prioretisering van de
knelpunten en aandachtspunten
Op basis van de analyse van het inningsproces worden
er verbeteringsprojecten of actiepunten opgezet
afhankelijk van de nood.
Mogelijke acties of projecten
• Aanpak van het IT-systeem in functie van het
aanmaningsproces. De meeste IT-systemen in
gemeenten, steden en provincies zijn hierop niet
voorzien.
• Omscholing van het huidige personeel tot
volwaardige collectors en experts in het binnenhalen
van verborgen gelden.
• De bewustmaking van het nut van deze acties binnen
gemeenten, steden en provincies.
• Ervaringsuitwisselingen over collecting en
schuldbemiddeling (waar liggen de verschillen in
aanpak en verwerking).
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Stap 3: Testen en uitvoeren van de nieuwe
aanpak
Na alle aandachtspunten en knelpunten te hebben
verwerkt, zal Deloitte ACS als partner fungeren op de
werkvloer om de coaching en ondersteuning te bieden
aan medewerkers, processen en systemen.
De ondersteuning bestaat erin de medewerkers naast
de theoretische aanpak ook de praktijkkennis mee te
geven. Tijdens deze testfase is dit een onderdeel waarbij
de bewustwording en acceptatie van de medewerker
aandacht krijgt.
Testen van processen en systemen krijgen in deze fase
een zeer grote aandacht en zijn noodzakelijk om van
start te gaan in de werkelijke werksfeer.
Stap 4: Bepalen van de doorlooptijd van een
realistisch inningsproces
Na de aanpak van de verbeteringsprocessen moet men
stilstaan bij de toekomstige aanpak van het proces.
Hierin moet het beleid zich uitspreken over vragen en
bemerkingen zodat er een duidelijke visie ontstaat over
het nieuwe inningsproces.
Veel gestelde vragen tijdens deze fase
• Wat is de ideale doorlooptijd van een inningsproces
binnen gemeenten, steden, provincies en OCMW’s?
• Wanneer en voor welke mogelijkheden kan er
geopteerd worden voor een schuldbemiddeling of
aflossingsplan?
• Hoe de opvolging van de schuldbemiddelingen en
aflossingsplannen bepalen?
• Wat zal dit als veranderingstraject meebrengen in de
huidige boekhoudkundige transacties?
• Hoe groot is de toegevoegde waarde naast de tijd en
kostprijs van de medewerker?

Gezien de verwachte positieve invloed op de cashontvangsten, stelt zich al
snel een volgende nood, namelijk het rendement van de ontvangen gelden
optimaliseren.

Fase 2:
Optimalisatie van het
geïnde geld
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Cash- en treasurybeheer staan hoog op het agenda
bij locale besturen. De financiële en economische
crisis heeft de afgelopen jaren de focus op treasury
management en op cash management in het bijzonder,
vergroot.
Vele organisaties werden immers geconfronteerd met
het feit dat banken moeilijker bereid waren fondsen ter
beschikking te stellen voor de financiering waardoor
het belang van inzicht en controle in de eigen huidige
en toekomstige cash- en liquiditeitenpositie enorm is
toegenomen.
Goed cash management en een betrouwbaar cash
vooruitzicht moet voorkomen dat er inefficiënties
bestaan en dat kredieten tot een minimum worden
beperkt. De tijd dat enkel grote ondernemingen met
deze problematiek bezig zijn, is voorbij.
'Cash is King’ is een feit en leidt tot een verdere
professionalisering van de treasury en cash
managementfunctie in menige organisatie, ook in de
overheidsbedrijven. Treasury omvat alle activiteiten
die zich richten op het sturen en beheersen van, het
verantwoorden over en het toezicht houden op de
financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de
financiële positie en de hieraan verbonden risico’s.

Deloitte ACS begeleidt organisaties in cash en
treasury optimalisatieprojecten zoals:
• Ondersteuning van duurzame toegang tot financiële
markten tegen acceptabele condities.
• Begeleiding voor het beschermen van gemeentelijke
vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste
financiële risico’s zoals renterisico’s, kredietrisico’s en
interne liquiditeitsrisico’s.
• Het meewerken aan de minimalisering van de interne
verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren
van de geldstromen en financiële posities.
• Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de
vastgestelde limieten en richtlijnen.
• Transparantie van het vermogen garanderen. De lokale
overheden moeten voorzichtig en efficiënt omgaan
met de publieke middelen en rekening houden met de
nieuwe beheers- en beleidcyclus.

Cash is nog altijd de levensader
van iedere onderneming, dus is
het belangrijk de cashflow zo goed
mogelijk onder controle te
houden.
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Visibiliteit en controle
Goed inzicht meegeven over de bestaande
en toekomstige kasposities is de sleutel tot
effectief cashmanagement. De juiste bank- en
rekeningstructuren, op maat van de publieke instelling,
in combinatie met de juiste cashconcentratietechnieken
moet de nodige transparantie en controle bezorgen in
de huidige kasposities.

Analytics
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Analyse
Inzicht geven in de huidige en toekomstige kasstromen
en posities moet toelaten degelijke analyses te maken
teneinde een betere inschatting te maken van het
realiteitsgehalte van budgetten en planning.
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Teneinde deze taak succesvol te kunnen uitvoeren
dient men goede kennis te hebben van de bestaande
bank faciliteiten, financieringsstructuren, de gebruikte
betaaltechnieken en de daaraan verbonden tijdlijnen.
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Optimalisatie
Helpen om het rendement op de kaspositie te
optimaliseren. Na het bepalen van de correcte valutaire
kaspositie, op basis van de actuele bankbalansen, in
combinatie met een zo accuraat mogelijke prognose
van de voor een bepaalde dag geplande kas in- en
uitstromen, dient het valutair saldo dat ter beschikking
staat of te financieren is, aan de meest voordelige
voorwaarden te worden belegd of ontleend.
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Inzicht bijbrengen in de toekomstige in- en uitgaande
kasstromen moet een goede cashplanning op zowel
korte, middellange en lange termijn garanderen. Het
regelmatig meten van de kwaliteit van de vooruitzichten
door een degelijke verschillenanalyse zal bijdragen
tot het verbeteren van inzicht in deze kasposities en
kasstromen.

Visibility
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