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Hoe kunnen wij inzicht krijgen in ons
werkkapitaal en kunnen wij cash
vrijmaken door een blijvende reductie
van werkkapitaal?

Sturen op werkkapitaal

De hoge investeringen die telecombedrijven doen,
verdienen zich vaak langzaam terug. Deloitte overtuigde
een van ‘s werelds grootste telecomproviders ervan dat
sturing op het werkkapitaal het bedrijf veel cash zou
kunnen opleveren.
Deloitte Analytics

De telecomprovider heeft operating companies over de hele wereld. Deloitte hielp
de organisatie met het verkrijgen van inzicht in haar werkkapitaal. ‘We zijn bij de zes
grootste van deze companies begonnen, deze liggen verspreid over de voormalige
Sovjet-Unie, Europa en Azië’, vertelt Sandra Diemel, manager Technology, Business
Intelligence & Analytics bij Deloitte.
Diemel gebruikte de door Deloitte ontwikkelde analytics oplossing Cashboard
om inzicht te verkrijgen in het werkkapitaal van de dochterondernemingen en op
welke manier dat verbeterd zou kunnen worden. ‘Cashboard gebruikt en koppelt
alle data uit de financiële systemen van een bedrijf, zowel ERP- als billingsystemen,
en onderzoekt daarbij de voorraden en het debiteuren- en crediteurenproces’,
zegt Diemel.
‘Onze grootste uitdaging was om bij de vestigingen de juiste informatie los te krijgen.
Soms troffen we echt nog een houtje-touwtje-administratie.’ Medewerkers van
lokale Deloittekantoren hielpen Diemel en haar collega’s van Deloitte Nederland
hierbij. ‘Hun kennis van de lokale markt en de taal was een goede aanvulling op onze
expertise op het gebied van analytics en business intelligence’, zegt Diemel.
Vooral aan de inkoopkant lagen grote besparingsmogelijkheden. Diemel: ‘Bij een van
de operating companies lagen de met leveranciers afgesproken betalingstermijnen
rond de 20 dagen, terwijl het gemiddelde in dat land rond de 45 dagen ligt. En dan
werd er ook nog eens vaak een paar dagen te vroeg betaald.’
Bij een andere vestiging bleek uit de Cashboard-analyses dat er aan leveranciers soms
een hoger bedrag werd betaald dan op de factuur stond. ‘Daar waren de processen
dus gewoon niet goed ingericht’, zegt Diemel. ‘Het fijne aan Cashboard is dat je dat
soort informatie helemaal terug kunt voeren tot degenen die de betalingen doen. Dat
betekent dat je problemen bij de kern kunt aanpakken.’
Diemel en haar collega’s stelden na de eerste werkkapitaalanalyses een lijst op van
initiatieven waarmee de cliënt honderden miljoenen euro’s zou kunnen besparen. ‘In
workshops met de operating companies maakten we vervolgens afspraken over wie
met welke initiatieven aan de slag zou gaan en hoe diegene de procesverandering
zou moeten aanpakken’, zegt Diemel.
Ook leerden de werknemers van de telecomprovider hoe ze zelf de analyses met
Cashboard kunnen doen. Het hoofdkantoor krijgt nu een maandelijkse rapportage
van de voortgang van de operating companies en lokale medewerkers hebben
concrete werkkapitaaltargets gekregen.
De komende tijd blijven Diemel en haar collega’s bij deze zes operating companies
toezicht houden op de vorderingen, een uitrol naar andere landen waarin de
organisatie actief is ligt wellicht in het verschiet. Diemel: ‘Zowel bij het hoofdkantoor
als bij de dochterondernemingen is het werkkapitaal nu top of mind. Pas als dat het
geval is, kun je op dit gebied ook echt iets bereiken.’
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