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Praktisch

Webinar wordt opgenomen en is 1 uur na het beëindigen van de webinar
beschikbaar via dezelfde link als de inschrijvingslink

Slidedeck en andere documentatie kan gedownload  worden in de module 
‘Documentatie en links’ aan de rechterkant op het scherm

Geef ons zeker uw vragen door via de ‘Vraag en Antwoord’ chatbox 
(anoniem) aan de linkerkant op het scherm

Vragen worden aan het eind van de webinar beantwoord of achteraf via 
mail

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis



4© 2020 Deloitte Private | Accountancy & Advisory.

Strategische en financiële 
scenarioplanning

Context
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Scenarioplanning dient vooral te helpen in een gestructureerde heropstart en duurzame continuïteit

Veerkrachtige leiders nemen acties op 3 dimensies

RESPOND RECOVER THRIVE

Nemen van maatregelen om continuïteit te 
kunnen waarborgen

• Instelling tijdelijke werkloosheid

• Stopzetting contracten

• Invoering flexibel werken

• Evaluatie werkkapitaal en cashbehoeftes

• Dialoog aangaan met belangrijke klanten
ter ondersteuning van de 
bedrijfscontinuïteit, …

Reflecteren op geleerde lessen en veerkrachtig heropbouwen

Opstellen van een strategisch- financieel scenarioplan, door onder andere:

• Analyse van de geleerde lessen

• Evaluatie bedrijfsmodel en analyse ecosysteem van de toekomst

• Inbouwen van operationele en financiële robuustheid

• Indien nodig, herstructurering van de waardeketen

• Digitalisering van de werkomgeving, incl. bedrijfsprocessen, back-office functies,

• …

Tijdspanne

VANDAAG MORGEN TOEKOMST

STERKER UIT DE CRISIS KOMEN

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis
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6 op 10 verwacht een negatieve impact op zijn omzetcijfers

De gevolgen van het coronavirus en de impact op de economie baart veel Belgische kmo’s zorgen

Bron: Credit Expo, De Tijd, Trends, Deloitte analyse

65 %
Meer dan 6 op de 10 verwacht een negatieve impact op zijn omzetcijfers als gevolg van de 
coronacrisis, zo blijkt uit een bevraging

-45 %
Het activiteitsniveau bij de Belgische maak- en technologiebedrijven is met ongeveer 45 procent 
gedaald als gevolg van de coronacrisis

EBITDA -50 %
Vlaamse ondernemers verwachten voor 2020 een halvering van hun gebudgetteerde winst en een 
gemiddelde omzetdaling tussen 10 en 20 procent

100.000 bedrijven
Een kwart van het Belgische bedrijfsleven (100.000 bedrijven), heeft onvoldoende middelen om 
twee maanden omzetverlies op te vangen, en kan dus in acute problemen belanden

33 %
Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over de toekomst van zijn bedrijf, en heeft te 
kampen met geannuleerde bestellingen ten gevolge van de coronacrisis

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis
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Vandaag zijn er verschillende probleemstellingen inzake een duurzame heropstart in het nieuw normaal

“Hoe kan de groei worden bestendigd en structureel 
toelaten om verder te groeien in het nieuw 

normaal?”

“Geeft mijn bedrijfsmodel een concurrentieel 
voordeel op de markt, waardoor ik versterkt 

(an)organisch verder kan groeien?”

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis

“Hoe lang kan mijn huidige cashpositie de periode 
overbruggen om terug op volle capaciteit te 

draaien?”

“Welke maatregelen dien ik te nemen om de 
toekomstige orders veilig te stellen, zoals nieuwe 

klantensegmenten benaderen, bijkomende 
activiteiten opstarten,…”

“Welke financieringsmogelijkheden zijn er om de 
periode van geen activiteiten te overbruggen?”

“Laat mijn huidig bedrijfsmodel diversificatie toe in 
klanten en/of activiteiten?”

“Welke mogelijke herstructureringen kunnen 
potentieel het huidig bedrijfsmodel redden?”

VERSNELLEN

Geen impact of groeiende omzet omwille van de 
Corona maatregelen

Digitale spelers, koeriersdiensten, food retail,…

TERUGSCHAKELEN

Omzet terugval tijdens de lockdown, maar nog een 
klantenportefeuille (en orders)

Bouwondernemingen, chemie, staalproducenten,…

STOPPEN

Zware omzet terugval en nood aan heropbouw 
van klanten en/of order portefeuille

Evenementensector, toerisme,…

5

2
STOP
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Onze verwachting is dat we de komende 12-18 maanden in een disruptief bewegende wereld 
zullen leven, waar robuustheid en aanpassingsvermogen cruciaal zijn

8-12 weken Zomer 2020 6-12 maanden Post-COVID tijdperk

Verstoringen
als gevolg 
van 
maatregelen

Schok
in vraag en/of aanbod

• Focus op 
onderdrukking van het 
virus (curve afvlakken)

• Overheidsmaatregelen
(lockdown)

• Zichtbaar effect van de 
maatregelen

• Overheidsmaatregelen 
worden (gedeeltelijk) 
opgeheven

Traag herstel 
van de vraag en/of aanbod

Fluctuerende vraag 
gedreven door onzekerheid

• Minder verstorende maatregelen worden gebruikt 
(bv. testen, identificeren, isoleren) om controle te 
houden op de situatie

• Mogelijkheid tot (gedeeltelijk) terugkerende lockdowns
en 'social distancing'-maatregelen (bv. thuiskantoor)

Herstel van de vraag 
en nieuwe groei

• Overheidsmaatregelen zijn 
volledig opgeheven

Ec
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e 
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Tijd
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Een kortstondige vraag- en aanbodschok, 
waarna bedrijven en de economie zich vanaf 
deze zomer geleidelijk zullen herstellen

Meerdere (kleine) schokken in de komende 
12-18 maanden, gevolgd door een gematigde 
recessie en een geleidelijke terugkeer naar de 
groei

Een schok aan de vraagzijde en een 
onderbreking van de wereldhandel, aangevuld 
met terugkerende lockdowns, zullen leiden 
tot een wereldwijde recessie op lange termijn

Afhankelijk van de economische impact door de huidige en toekomstige maatregelen kunnen er zich drie 
macro-economische situaties afspelen die een grote impact zullen hebben op het bedrijfsleven

Spoedig herstel Gefragmenteerd herstel Laat herstel

Volgende 8-12 weken Zomer 2020 6-12 maanden Post-COVID tijdperk

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis
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De onzekerheid vandaag, met vraag- en aanbodschokken tot gevolg, impliceert dat de komende 
maanden een belangrijk tijdsvenster wordt om optimaal voor te bereiden met een doordacht en 
gebalanceerd herstelplan

Focus op korte termijn bewarende 

maatregelen en  opportuniteiten
Verantwoord leiderschap om de continuïteit 

op lange termijn te waarborgen

Korte 

termijn
Lange termijn

Er is nood aan verantwoord leiderschap dat het evenwicht vindt tussen enerzijds het verzekeren van de 
heropstart op korte termijn en anderzijds het waarborgen van de continuïteit op lange termijn

Wat is uw geprefereerde aanpak?

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis

Voor elke onderneming blijft het 

zinvol om over een objectief en 

onderbouwd scenarioplan te 

beschikken dat iedereen in de 

firma de neuzen in dezelfde 

richting zet
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Om een duurzame heropstart te garanderen moeten kmo’s zich vandaag strategisch en financieel 
voorbereiden met een scenario-gebaseerd herstelplan om sterker uit de crisis te komen dan voordien

Doorstart garanderen 

en waarborgen van bedrijfszekerheid=

01 Omzet heropbouwen

02 Kosten beheersen

03 Cashplanning en financiering

DUURZAAM HERSTEL via strategische en 

financiële scenarioplanning

Aanpassingsvermogen
Kunt u naadloos tussen de schokken door navigeren en bent u capabel om snel te beslissen, 
indien nodig uw bedrijfsmodel en organisatiestructuur aanpassen, sneller dan de concurrentie?

Relatieve blootstelling
Wordt uw industrie meer of minder hard getroffen dan de gemiddelde industrie? 
Welke impact en kansen zijn er specifiek voor uw industrie?

Robuustheid
Hoe goed bent u gepositioneerd ten opzichte van de concurrentie? Kan u er sterker uitkomen? 
Heeft u een robuuste financiële positie, infrastructuur, cultuur en leiderschap, klantenloyaliteit, 
supply chain?

Heeft u inzicht op onderstaande dimensies?

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis
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Strategische en financiële 
scenarioplanning

Aanpak
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Een scenario-gebaseerd herstelplan vereist van bedrijven om grondige analyses uit te voeren die de 
pijnpunten in de waardeketen blootleggen

Wat is het te volgen proces richting duurzaam herstel?

Een proces met als uitkomst een strategische en financiële scenarioplanning

Benoemen van de problemen
in de waardeketen

In kaart brengen van 
tijdelijke (KT) en structurele
(LT) impact

Bepalen drijvers herstelplan 
aan de hand van analyse 
waardeketen

Rekening houden met 
onzekerheid door 
scenario’s uit te tekenen

Met behulp van grondig 
onderbouwde analyses (geen 
buikgevoel) 

In vraag stellen van business 
model en indien nodig 
hertekenen

Definiëren van gepaste en 
gerichte acties voor de 
specifieke drijvers 

Definiëren wanneer er 
tussen scenario’s
geschakeld wordt

De huidige crisis legt de kwetsbaarste schakels in de waardeketen bloot. Het is nu aan de bedrijven om deze te identificeren
en aan te pakken om een duurzame doorstart te garanderen, rekening houdend met de blijvende onzekerheid

Tijdens het opstellen de 
relevante interne mensen 
hierbij betrekken

Analyse van cash- en 
werkkapitaal situatie

Bepaling van de korte- en 
middellange termijn cash- en 
financieringsstructuur

Evaluatie financiële 
terugbetalingscapaciteit

Doelstelling

Beknopte 
aanpak

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis
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FINANCIEEL

Een scenario-gebaseerd herstelplan houdt rekening met de waardeketen. Een herstel kan zich pas 
optimaal ontplooien wanneer alle schakels in de waardeketen op elkaar zijn afgestemd

Leveranciers Aanbod Klanten

GO TO MARKET

Financiële middelen

Ik heb nog cash voor twee
maanden

Volgende maand kan ik mijn 
leningen niet betalen aan de 
bank

We verwachten dat 30 % van 
de facturen betaald wordt

Ik moet nieuwe vrachtwagens kopen en machines vervangen, 
maar kan momenteel beide niet aan

Kanalen

Productie heropstarten met 
hoog roterende of marge 
genererende producten?

Er zijn niet genoeg
grondstoffen

Enkele cruciale leveranciers
zijn niet beschikbaar

80 % van onze klanten zijn tijdelijk
dicht, de helft hiervan zal waarschijnlijk 
definitief wegvallen

Na de crisis blijven we verder
inzetten op een online webshop

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis
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FINANCIEEL

Als Belgische kmo kan men deze strategische en financiële keuzes maken op basis van een analyse van 
de waardeketen, met als doel de pijnpunten bloot te leggen die in de weg staan van een duurzaam 
herstel

Strategisch kostenbeheer Welke kostenbesparingen zijn aan de orde? Prioritaire investeringen afhankelijk van de marktopportuniteiten 

Cash en werkkapitaal beheer Wat zijn de korte termijn vooruitzichten? Wat zijn de beschikbare cashmiddelen? 

Financieringsstructuur Wat is de toekomstige terugbetalingscapaciteit en gepaste bijhorende financieringsstructuur?

GO TO MARKET

Wisselwerking
tussen de impact van de keuzes in de 
waardeketen en de beschikbare middelen

Wie zijn onze cruciale partners en 
leveranciers? 

Moeten we onze toeleveranciers evalueren?

Infrastructuur – Activa ter beschikking?

Team – Voldoende personeel? 

Product / Dienst – Welke zijn prioritair?

Wie zijn onze topklanten en op  welke 
accounts moeten we focussen? 

Kunnen we andere segmenten 
aanboren?

Wat zijn onze belangrijkste verkoop-
en distributiekanalen? 

Moeten we inspelen op digitale 
kanalen?

Leveranciers Aanbod Klanten

Financiële middelen

Kanalen

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis
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Om de waardeketen te analyseren en deze pijnpunten bloot te leggen, is het essentieel om de 
verschillende strategische opties te onderbouwen met de nodige datapunten, analyses en inzichten

GO TO MARKET

Leveranciers Aanbod KlantenKanalen

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis

Overzicht jaarlijkse groei per 
productcategorie 

Overzicht topproductenOverzicht kostendrivers en 
topleveranciers

Overzicht verkoop op klantniveauOverzicht prestatie per kanaal

Overzicht core en 
non-core
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Om de waardeketen te analyseren en deze pijnpunten bloot te leggen, is het essentieel om de 
verschillende strategische opties te onderbouwen met de nodige datapunten, analyses en inzichten

Cash- en 
werkkapitaalbeheer

Financieringsstructuur

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis

Ageing tabel op basis van klantenvorderingenAnalyse break even punt Netto bancair risico

Strategisch kostenbeheer

FINANCIEEL

Netto cashflow

Type krediet Bedrag Bedrag

Investeringskrediet 350 000       Algemene waarborgen hypotheek gebouw 1de rang 80 000        

Investeringskrediet - bullet (achtergesteld ?) 85 000         Specifieke waarborgen volmacht hypotheek gebouw 720 000      

Straight loan - voorfinanciering 700 000       volmacht hypotheek gebouw 250 000      

Diverse leasings 15 000         Borgstelling door persoon X 50 000        

Totaal 1 150 000  Totaal 1 100 000  

Bedrijf XYZ - Netto Bancair risico

Overzicht waarborgen

Type waarborg
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Met de verworven (datagedreven) analyses en inzichten is het van belang om met de managementgroep 
concreet na te denken welke strategische pistes een duurzame heropstart kunnen ondersteunen

Fundamentele vragen om te beantwoorden

Scenarioplanning
• Hoe zullen de verstoringen evolueren in deze onzekere tijden en wat zijn de 

gepaste reacties?
• Wanneer schakelen we over naar een ander scenario?

Waar wordt onze waardeketen
aangetast?

Hoe keren we terug naar het 
nieuwe normaal?

Wat zijn de verschillende
scenario’s?

Terugkeer naar nieuwe normaal
• Hoe dient ons business model aangepast te worden om te winnen in het post-corona 

tijdperk?
• Welke acties dienen we te nemen om terug op volle capaciteit te werken?
• Welke financieringsvormen zullen we gebruiken om de heropstart te financieren?

Evaluatie business model
• Wat is de belangrijkste verstoring in de waardeketen?
• Zijn de verstoringen in de waardeketen van tijdelijke aard of zijn deze structureel?
• Hoe sterk is mijn financiële positie om deze verstoring op te vangen?

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis
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Bepalen van acties voor de volgende 
180 dagen en vertalen naar een 
aantal concrete scenarioplannen

Inzichten verzamelen 
om een onderbouwde 
discussie te voeren

Deloitte kan kmo’s ondersteunen in het selecteren en uitwerken van de gepaste strategische en 
financiële opties voor heropstart en deze vertalen in een duidelijk 180 dagen scenarioplan

Kwantitatief

Kwalitatief

Extern

Onderbouwde discussie voeren over de 
levensvatbaarheid van het huidig 
business model en bepalen van de 
prioriteiten voor een succesvolle 
heropstart

Input 
Verzamelen

Workshop

Scenario-

planning

01

02

03

Maand 1 … Maand 6

Voorbeelden zijn louter ter illustratie

G
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01 Evaluatie business model

Waar zitten de pijnpunten en welke veranderingen zijn 
er nodig? 

02 Uittekenen herstelplan

Hoelang zal het duren voor ons business model terug op 
volle capaciteit draait? 

03 Bouwen van scenario’s

Op basis van de mogelijke evoluties van de drijvers, 
welke scenario’s zijn er mogelijk?

Evaluatie 
toeleverings-
capaciteit 
leveranciers

Actieve 
opvolging en 
benadering 
van top 5 
klanten

Risico-
analyse
top 20 
klanten

Overbruggings-
krediet met 
een overheids-
waarborg

Afstoten niet 
kern-
activiteiten of 
-activa

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis
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De uitkomst van het proces bevat de belangrijkste conclusies met een duidelijk en actiegericht 
scenarioplan voor de komende 180 dagen

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis

Scenario 1: Best case

Actieplan

• De leveranciers zijn allen 
terug operationeel met 
een minimum capaciteit 
van 80%

• Productie kan terug 
worden opgestart tot 80% 
mits rekening houden met 
de Corona maatregelen

• Ons sales team kan op elk 
moment volledig terug 
worden ingezet

• We verliezen maximaal 
20% van de huidige 
klantenbasis

Omzet heropbouwen

Kostenbeheersing

Efficiënt beheer 
werkkapitaal/cash

Financieringsstructuur 
versterken

Domein Acties Periode

Hypotheses

• Focus op de snel roterende producten (top 60) tot eind mei

• Productie gradueel opdrijven tot 80% capaciteit (omwille van PBM)

• Cross- en upselling bij bestaande klanten

• Negotiëren bancaire en mezzanine financiering

• Bijkomende financiering via overbruggingskrediet

• Evaluatie mogelijke activa desinvestering

• Betaling top 5 leveranciers contant, anderen op 60 dagen

• Optimalisatie contract-to-cash cyclus

• Optimalisatie commercial finance contract

• 25% technische werkloosheid aanhouden tot juni

• Leasing bedrijfswagens op 5 jaar brengen

• Lokale showroom in xx sluiten

mei – juni 
2020

mei - juni 
2020

juni 2020

juli – aug 
2020

Leveranciers

Aanbod

Kanalen

Klanten

Waardedrijver: 80% van de klanten zijn terug operationeel tegen eind mei

Voorbeelden zijn louter ter illustratie
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Strategische en financiële 
scenarioplanning

Wrap-up

Bruno Peelaers
Philippe Artois
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Wat kunnen we besluiten?

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis

Voor elke onderneming blijft het zinvol om over een objectief 

en onderbouwd scenarioplan te beschikken dat iedereen in 

de firma de neuzen in dezelfde richting zet
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Om door de schokken heen te navigeren stellen wij een aantal typerende kenmerken vast in het 
bedrijvenlandschap, onder andere digitaal wordt volledig omarmd en ondernemers anticiperen nu al 
op mogelijke opportuniteiten in de markt 

Wat zijn de ingrediënten om een succesvol herstel te stimuleren?

Zeven eigenschappen die Deloitte vandaag vaststelt bij bedrijven die de crisis opportuun trotseren

FINANCIEEL 
ROBUUST

COOPERATIEF WENDBAARRISICOSPREIDEND DOELGERICHTDAADKRACHTIGDIGITAAL

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis
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It is not the strongest of the
species that survive, nor the most 
intelligent, but the one most 
responsive to change
―Charles Darwin

COVID-19 webinar | Heropstart na de crisis
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Uw contactpersonen

Bruno Peelaers
Director, Strategy & Performance

Expertise
• Strategy Development
• Management alignment
• Marktonderzoek
• Trusted advisor bij verschillende kmo’s

Tel. + 32 2 800 23 19
Mobile + 32 476 53 02 59
Email: bpeelaers@deloitte.com

Ulrike Debels
Director, Strategy & Performance

Expertise
• Finance Transformation
• Financiële analyse
• Digitalisering

Tel. + 32 5 659 44 53
Mobile + 32 473 61 14 23
Email: udebels@deloitte.com

Bruno Degrande
Associate, M&A & Finance

Expertise
• Financiële scenarioplanning
• Analyse financieringsstructuur
• Begeleiding financieringstrajecten

Tel. + 32 56 59 44 42
Mobile + 32 497 05 10 65
@ bdegrande@deloitte.com

Philippe Artois
Director, M&A & Finance

Expertise
• Financiële scenarioplanning
• Analyse financieringsstructuur
• Begeleiding financieringstrajecten

Tel. + 32 51 66 47 13
Mobile + 32 476 50 63 26
Email: partois@deloitte.com
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Q&A
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