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Dinsdag 31 maart organiseerden Greyt, VIE 
People en ScaleUp Company een
gezamenlijk webinar met de belangrijkste
vragen die nu spelen bij ondernemers. Dit
webinar kan je terugkijken door hiernaast
op de visual te klikken. 

In dit document geven we je naast de 
belangrijkste take aways uit dit webinar 
antwoord op de vragen die wij van de 
kijkers hebben ontvangen. 

Klik hier voor de 6 belangrijkste take aways
uit het webinar. Klik hier om  naar de 
vragen te gaan.

http://www.youtube.com/watch?v=JOXajRHYu3M


Hoofdmenu
Indeling van dit document

Algemene vragen
Algemene vragen over deze

crisistijd en de algemene
maatregelen

HR & NOW
HR gerelateerde vragen en 

vragen over de Noodmaatregel
Overbrugging voor behoud

van Werkgelegenheid (NOW 
regeling)

Finance

Antwoord op de prangende
vragen over financiën, cash en 

liquiditeit

Sales

Hoe houd je sales gaande in 
deze tijd?



Algemene vragen
Klik op de vraag

Hoe kan Corona positieve effecten hebben? Wat kan nu wel, 
wat eerder niet kon?

Welke vragen spelen binnen de doelgroep van Greyt?

Welke mogelijkheden heb ik voor tijdelijke downscaling en is 
daar financiële ondersteuning voor?

Wat vertel ik mijn mensen? En hoe doe ik dat goed?

Communicatie is in crisis belangrijker dan normaal, hoe zorg je 
dat er heldere communicatie is waarbij je voorkomt dat men 
denkt dat de democratie weg is en er dictatuur is ontstaan?

Zouden jullie down- en upscalen of profiteren van 
overheidsregelingen en zo je organisatie intact houden om 
straks met een voorsprong t.o.v. concurrenten te beginnen?

<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe houd je online meetings efficient?

Offline Business model aanvullen met online business?

Van welke scenario's gaan andere ondernemers uit? Wordt het 
eind juni business as usual of gaat dit 2 jaar duren? Hoe doe je 
verwachtingsmanagement naar je investeerders toe?

De crisis heeft ons d.m.v. het thuiswerken juist meer efficiëntie
gebracht. Want medewerkers storen elkaar minder. Maar ook
wel communicatieruis i.v.m. de afstand. Hoe ga ik dit
productiviteitslevel zo houden (of bewust verhogen) na de 
crisis? En hoe stuur ik de communicatie beter?

Nu actie ondernemen terwijl je het nog niet kunt overzien. Wat 
wel en wat niet doen?

Wat zijn de slimste stappen om eerst te ondernemen als plots 
alle omzet wegvalt?

Hoe om te gaan met vaste kosten zoals huur en welke
mogelijkheden zijn er om succesvol met de verhuurder te
onderhandelen over tijdelijke huurverlaging?

We zijn net gestart en onze strategie en planning staat nu 
volledig op losse schroeven. Hoe hiermee om te gaan?

Welke fases gaan bedrijven door om deze crisis te overleven?

Wat is de beste timing van downscalen, zeker in relatie tot de 
NOW-regeling?

Wat kan mijn bedrijf doen voor medewerkers en zzp’ers?

Strategie, dit is nu bevroren, wat ga ik doen in deze ‘bevroren 
tijd?

Op welke wijze kan ik de juiste afweging maken om te kiezen 
voor volledige sluiting of gedeeltelijke sluiting?

Wat te doen als management ziek wordt?



<< Terug naar het hoofdmenu << Terug naar algemene
vragen

Hoe kan Corona positieve effecten hebben? Wat kan nu wel, wat eerder niet kon?

Greyt
● Wij zien nieuwe samenwerkingsvormen in 

branches en door de waardeketen heen
ontstaan. Het belang van goed verbinding
leggen en proactief de dialoog aangaan met 
alle stakeholders, medewerkers, business 
partners en klanten is nog groter geworden. 
Nu heb je daar ‘op afstand’ profijt van. We 
ervaren een ‘sense of urgency’ en er ontstaat
beweging in de markt.

● Wij zien forse groei in online verkopen, e-
commerce en ook groot- en kleinhandel
verschuiven van offline naar online. Dit geldt
bijvoorbeeld voor supermarkten, horeca die 
laat bezorgen, bedrijven die via de grote online 
platforms verkopen, maar ook lokale
ondernemers als fitnessclubs die hun diensten
online aanbieden. 

● We zien meer proactiviteit bij banken. Zij 
waren al vrij snel proactief hun klanten aan het 
benaderen. Wij zijn ook blij verrast met de 
daadkracht van de overheid en de snelheid
waarmee regelingen worden uitgerold. Ze 
staan zelfs open voor aanpassing van 
voorwaarden van deze regelingen, zoals het 
meer openstellen voor branches en sectoren
van de TOGS regeling.

VIE People
● Deze crisis waarin alles meer op scherp komt

te staan geeft ook momentum om kritischer
naar je organisatie en medewerkers te kijken. 
Wie staat er nu op in je organisatie? Zou je al 
je medewerkers weer opnieuw aannemen? 
Wie zitten er op je key posities en key 
processen?

● Nu we worden gedwongen om HR remote en 
online te doen, bijvoorbeeld online 
recruitment of onboarding, zien en leren we 
dat delen daarvan ook na de crisis heel goed
online gedaan kunnen blijven worden. 

ScaleUp Company
● Deze crisis legt een vergrootglas op je 

organisatie. Zaken die voor de crisis al heel 
goed gingen, blijven nu ook goed gaan. Waar
het knelt, schuurt, piept en kraakt...dat wordt
ook veel duidelijker. Het brengt bovendien je 
mensen samen: er is opeens duidelijk een
gemeenschappelijke ‘vijand’, waar werkelijk
niemand omheen kan. Ondanks de fysieke
afstand, zorgt dit voor saamhorigheid in je 
organisatie. 

● Cash is zuurstof, zuurstof geeft kansen. Dit is 
een goed moment om de beste mensen aan te
nemen, de gedroomde samenwerking aan te
gaan met partners die het verschil gaan maken
en om te laten zien uit wat voor hout je bent 
gesneden. 



<< Terug naar het hoofdmenu

Welke vragen spelen binnen de doelgroep van Greyt?

● Wij zien natuurlijk vragen over de toepasbaarheid en uitwerking van de 13 tijdelijke financiële regelingen van de 
Rijksoverheid. Eerst ging de meeste aandacht naar uitstel van belastingen, maar nu naar de tegemoetkoming in inkomsten
en salarissen en vooral de NOW en in mindere mate de TOGS en Tozo. 

● Een groot deel van onze klanten zijn scale-ups of start-ups. Veel van onze collega’s helpen hen met vragen rond het 
bijsturen op de financiële kant van hun scenario’s. Zij vallen (tot nu toe) buiten veel tegemoetkoming maatregelen, 
waarvan NOW-regeling het beste voorbeeld is. Hen rest niets anders dan betalingsregelingen treffen met leveranciers en 
financiers of banken, en ingrijpen in hun eigen bedrijfsvoering om eigen ‘cash out’ in de grip te houden.

● Iedereen is bezig met cash, sturen op dag-, week- en maandbasis op cashflow en vragen ons om hulp, bijvoorbeeld
middels templates, daarbij.

● Veel vragen zijn er ook over timing van het ingrijpen in de bedrijfsvoering, ofwel welke maatregelen neem je wanneer? De 
focus ligt wat ons betreft op personeel en daarna pas op andere kostenbesparende maatregelen. Ook wordt gevraagd
welke financieringsopties er nu zijn op korte termijn. En of men met reeds gefinancierde investeringen op de rem moet of 
juist moet doorgaan.

● Tot slot zitten veel van onze klanten nu met de oplevering van de jaarrekening 2019. De continuïteitsparagraaf vraagt
daarin, zeker in de dialoog met de accountant, extra aandacht.

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Welke mogelijkheden heb ik voor tijdelijke downscaling en is daar financiële ondersteuning voor?

Greyt
Wij zien op hoofdlijnen een 3-tal opties:

1. Gebruik maken van 1 van de 13 tijdelijke financiële
regelingen van de Rijksoverheid, waarvan NOW, TOGS 
en Tozo, naast uitstel van belastingen, de belangrijkste
zijn.

2. Gebruik maken van leveranciers (evt ook afnemers-
)krediet en kredietfaciliteiten, financiers en/of banken. 
Maak, proactief en in een open dialoog, afspraken met 
business partners. Bij banken kun je nu 3 maanden
uitstel van betaling van rente en aflossing lening(en) 
krijgen. Financiers of leveranciers staan ook op voor
langere betalingstermijn of een ‘betaal-pauze’. Bij
financiers zijn verder ook mogelijkheden voor
verruiming van werkkapitaal op korte termijn. 

3. Ingrijpen in je eigen bedrijfsvoering, alles om eigen 
‘cash out’ in de grip te houden. Ook hier gaat het om 
tijd kopen. Kijk, na belastinguitstel en afspraken met 
financiers, eerst naar personeel (vast en tijdelijk) en dan 
naar andere kostenbesparingen. Stel
(investerings)projecten uit. Wees creatief en kijk naar
(online) oplossingen in de waardeketen van jouw
businessmodel.

ScaleUp Company

Verne Harnish (auteur Scaling Up) adviseert om één iemand in je 
bedrijf verantwoordelijk te maken voor het bijhouden en 
optimaal gebruik maken van alle mogelijke overheidssteun de 
komende tijden. Laat deze persoon zich goed verdiepen in de 
NOW en andere crisismaatregelen om er het meeste uit te
halen. Bijvoorbeeld bij het ontslaan van medewerkers raak je 
mogelijk je rechten op de NOW regeling kwijt. 

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Wat vertel ik mijn mensen? En hoe doe ik dat goed?

VIE People

In deze tijd van onzekerheid is het des te belangrijker om te
blijven communiceren met je mensen. Wees open en 
transparant. 

De volgende tips geven wij je in ieder geval mee:
1. Plan een dagelijkse Corona call in met het hele team
2. Zorg voor een check in ronde, vraag iedereen even hoe 

hij/zij erbij zit, zijn er nog spannende dingen gaande, 
heb je ergens moeite mee en hoe kan ik je helpen

3. Zorg voor korte bedrijfsupdates en blijf transparant.

ScaleUp Company

● Bied hoop en perspectief, mensen kunnen heel veel
meer aan als ze hoop hebben; wees open en neem 
mensen mee in scenario’s en wat er nodig gaat zijn om 
die scenario’s te overleven en om er goed uit te komen

● Zorg dat er steeds een volgend communicatiemoment
gepland staat (net als het kabinet doet), hanteer een
goed overleg ritme

● Ga het gesprek aan. Zorg dat je aandacht geeft aan de 
individuen en vraag naar persoonlijke situaties. Laat 
zien dat je het belangrijk vind dat ze zich veilig voelen. 

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe houd je online meetings efficient?

VIE People

Zorg dat je ook aandacht hebt voor langere vergaderingen. Bij
langere vergaderingen zijn veel pauzes noodzakelijk om de 
aandacht vast te houden. Denk hierbij aan 10 minuten pauze na
elke 40 minuten vergaderen. Bedenk daarnaast of je bepaalde
agendapunten over de week kunt verspreiden. 

Updates van verschillende afdelingen of teams kunnen ook
verspreid over de week in een dagstart, in plaats van allemaal
tegelijk in een lange vergadering. 

Ook is het een goede tip om in wat kleinere groepen te
vergaderen. Grote groepen zijn via een online meeting vaak nog
minder efficiënt dan een kleine groep. Maak subgroepen en laat
uit iedere subgroep iemand in een overkoepelend overleg
deelnemen om wel met elkaar in contact te blijven. Je hoeft
hierin niet de hele team structuren die je hebt los te laten, maar 
door onderwerpen klein te houden en alleen te bespreken met 
de mensen voor wie het echt interessant is hou je het efficiënt. 

ScaleUp Company

Zorg ervoor dat degene met de meeste discipline en structuur je 
digitale overleggen voorzit. Je zou zelfs - als je daar ruimte voor
hebt - kunnen overwegen om 1 iemand zich volledig op de rol
van moderator te laten storten en weg te blijven van de inhoud. 

Daarnaast kun je er voor kiezen om deze maand/dit kwartaal
speciale ‘Corona cijfers’ in het leven te roepen en deze mee te
nemen in je overleg ritme. Kies daarin vooral de 3-5 cijfers die 
op dit moment cruciaal zijn voor jouw bedrijf. Misschien heb je 
nieuwe producten waarvan je graag wil weten of ze in trek zijn, 
of vind je het belangrijk om te weten wat de invloed van Corona 
op het werkgeluk van je medewerkers heeft?

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Communicatie is in tijden crisis nog belangrijker dan normaal, maar hoe zorg je nu dat er heldere communicatie is waarbij je 
voorkomt dat men in 1 keer denkt dat de democratie weg is en er een dictatuur is ontstaan?

VIE People

Ben je er bewust van dat in communicatie via een online tool de 
non-verbale communicatie (bijna) helemaal weg is. Leg een
boodschap dus extra goed uit en geef meer informatie dan je 
normaal denkt dat nodig is. Om de medewerkers onderdeel te
houden van je keuzes kun je ze vragen om in een vroeg stadium 
mee te denken. 

Maak medewerkers verantwoordelijk voor een bepaald
onderdeel van de crisis en laat ze zelf oplossingen aandragen. 
Uiteindelijk wil je dat alle communicatie vanuit een centraal punt 
komt, maar de totstandkoming van de inhoud mag uit de hele 
organisatie komen.

ScaleUp Company

Het is goed om de belangrijkste boodschappen veel te herhalen
en via verschillende kanalen te delen en bespreken. Neem wat 
dat betreft een voorbeeld aan Mark Rutte. Blijf mensen continu
uitnodigen en op het hart drukken om vragen te stellen. Ben jij
de boodschapper tijdens een virtuele meeting? Probeer dan te
checken hoe de boodschap valt en bel een aantal mensen na om 
dit te dubbelchecken. Houd (in je langere meetings, zoals je 
week overleg) ruimte voor inspraak, inbreng en dialoog. 

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Zouden jullie down- en upscalen of profiteren van overheidsregelingen en zo je organisatie
intact houden om straks met een voorsprong t.o.v. sommige concurrenten te beginnen?

Greyt

In deze crisis is het gelet op wereldwijde daling van productiviteit en omzet over het algemeen beter te downscalen. Ben je 
leverancier van de zorgsector of voor overheden, een supermarkt of verkoop je jouw producten of diensten voornamelijk online, 
dan zien we ook bedrijven nu juist upscalen. De meeste ondernemers zijn nu genoodzaakt gebruik te maken van 
overheidsregelingen om de ‘cash out’ te beheersen en om tijd te kopen de bedrijfsvoering aan te passen op de nieuwe situatie. Wij
denken dat de effecten van deze crisis lang impact zullen hebben en een kettingreactie in de economie zullen veroorzaken. Dus is 
het zaak je businessplan te herijken en goede afspraken in de waardeketen met leveranciers en klanten te maken en daar goed
over te communiceren.

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Offline Business model aanvullen met online business?

Greyt

Wij zien in alle sectoren, los van de inzet van digitale middelen voor thuiswerkenden, ondernemers noodgedwongen omschakelen
(voor zover nog niet al gedaan) naar meer online business. Veel particulieren kopen nu vooral hun non-food online of nemen
diensten online af.

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Van welke scenario's gaan andere ondernemers uit? Wordt het eind juni business as usual of gaat dit nog 2 jaar duren? Hoe 
doe je die (onzekere) verwachtingsmanagement naar je investeerders toe?

Greyt

Plan for the worst, hope for the best. Dat is het enige juiste dat
je nu kunt doen. Macro economisch bereiden wij onze klanten
voor op 3 mogelijk scenario’s die historisch zijn voorgekomen in 
relatie tot recessie: V-model, U- model en L-model. V-model: de 
economie veert terug met een inhaalslag na een recessie
periode. U-model: na de recessie komt de groei wel weer terug
op het oude niveau maar er is geen inhaalslag. L-model: de 
economie komt na de recessie niet meer terug op het oude
niveau. 

Door ons telkens op drie scenario’s voor te bereiden weten we 
precies wat we moeten doen in de realiteit en weten we ook op 
welke signalen we moeten letten.

ScaleUp Company

Ga in je scenario’s niet uit van business as usual in juni. Initiële
response van samenlevingen maakt nu alle verschil. Op termijn
is er hopelijk een goed vaccin of ‘herd immunity’, dat duurt
waarschijnlijk minstens 18 maanden. En dan is er nog de 
economische impact en recovery periode. Lees je in op macro 
economische scenario’s bijvoorbeeld van McKinsey & Company.

<< Terug naar algemene
vragen

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business


<< Terug naar het hoofdmenu

De crisis heeft ons d.m.v. het thuiswerken juist meer efficiëntie gebracht. Want medewerkers storen elkaar
minder. Maar er is ook wel communicatieruis i.v.m. de afstand. Hoe ga ik dit productiviteitslevel zo houden
(of bewust verhogen) na de crisis? En hoe stuur ik de communicatie beter?

ScaleUp  Company

Als de omstandigheden weer veranderen is het niet realistisch om te
verwachten dat iedereen op dezelfde manier productief blijft. Wel is 
het interessant en goed om met ieder team of individu te kijken naar
wat deze periode heeft opgeleverd en bijgedragen aan verhoogde
productiviteit. Misschien willen teams of mensen wel betere
afspraken maken over hoe (vaak) ze gestoord willen worden tijdens
een werkdag. 

Daarnaast is het qua communicatie goed om onderling af te spreken
dat het direct gemeld wordt als er sprake is van ‘ruis op de lijn’ op dat
moment. Bijvoorbeeld door een gebrekkige internetverbinding. 
Degene die het gesprek leidt moet dit opmerken, adresseren en een
alternatief voorstellen (bijvoorbeeld: “zet je vraag/antwoord ook nog
even op de mail”). Vooral niet doen alsof de ruis er niet is!

Extra tip: nu moet je mensen ook behoeden voor te veel werk. 
Sommige uit je team werken heel hard en vinden het moeilijk om 
grenzen aan te geven. Zorg dat je ze helpt door ze een extra dag vrij
te geven of even een moment weg te sturen van de computer. 

<< Terug naar algemene
vragen

VIE People

Voor sommige functies en rollen is remote werken niet perse
efficiënter omdat afstemmingen contact houden met de mensen in je 
organisatie meer tijd en moeite kost.



<< Terug naar het hoofdmenu

Nu actie ondernemen terwijl je het nog niet kunt overzien. Wat wel en wat niet doen?

ScaleUp Company

Er is geen simpel antwoord. Van de ene dag op de andere dag is de samenleving, je markt en je bedrijf veranderd. Heroverweeg al 
je assumptions. Je hebt een nieuw businessplan nodig. Bepaal voor jouw situatie een strategie, identificeer wat daaronder de 
belangrijkste assumptions zijn en ga ze zo snel mogelijk valideren (alsof je weer een startend bedrijf bent of in een nieuwe markt
of met een nieuw product start). Schakel daarbij hulp in als je die nodig hebt. Een aantal belangrijke punten: 

● Begin met scenario’s waar je vertrouwen in hebt
● Zorg dat je elke dag de belangrijkste cijfers kunt volgen
● Hou de hartslag (meeting ritme) van het bedrijf goed in de gaten
● Ga DAARNA aan de slag met nieuwe richtingen bedenken
● Volg daarin je purpose, die geeft de richting voor de toekomst
● Blijf rustig. Stress is een slechte adviseur. Bouw rustmomenten in om goed na te denken

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Wat zijn de slimste stappen om eerst te ondernemen als plots alle omzet wegvalt?

Greyt

Als in deze Corona Crisis alle omzet plots wegvalt, raden wij het volgende aan:

● Begrijp goed de oorzaak van omzetverlies, probeer klanten waar mogelijk te behouden en met hen te communiceren over de 
crisissituatie en hoe je daar samen uit kunt komen

● Grijp in in jouw bedrijfsvoering gericht op reductie ‘cash out’, ofwel op personele kosten en vaste bedrijfskosten. Doe dit verstandig en 
passend bij het gekozen business scenario.

○ Zowel vast als tijdelijk personeel
○ Geef als directie, management het goede voorbeeld door managementfee uit te stellen

● Regel uitstel van aflossing bij vreemd vermogen verschaffers, maak afspraken.
● Regel, indien mogelijk, overbruggingskrediet bij financier(s) voor verruiming van werkkapitaal.
● Maak, voor zover van toepassing, gebruik van tijdelijke financiële regelingen Rijksoverheid, zoals tegemoetkoming inkomsten en 

salarissen (NOW), uitstel belastingen en versoepeling kredieten.
● Zorg daarbij dat je up-to-date business- en financiële cijfers hebt, zodat je dagelijks inzicht hebt.
● Stuur op een dagelijkse of wekelijkse cashflow planning.
● Prioriteiten bij jouw cashflow planning:

○ Debiteuren incasso en overige vorderingen versnellen
○ Doorlooptijd voorraden en onderhanden werk verkorten
○ Overweeg verkoop ‘assets’ om kernkapitaal te versterken
○ Salarissen medewerkers voorrang bij betalingen
○ Belastingen (BTW, VPB en LH) betalen, voor zover geen uitstel
○ Leveranciersbetalingen, betalingstermijnen en krediet in overleg oprekken
○ Kernkapitaal behoud, buffer van 2 tot 3 maanden vaste kosten aanhouden
○ Freeze betalingen lang vreemd vermogen verschaffers
○ Freeze dividendbetaling(en)

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Tijdelijk downscalen; hoe dit slim te doen?

ScaleUp Company

Voorbeelden zijn; 
● Management fees verlagen (leaders eat last) 
● Kantoorruimte opzeggen/huur heronderhandelen
● Tarieven/gratis extra uren flexibele schil heronderhandelen
● Het gesprek aangaan met medewerkers over salarissen en bijvoorbeeld vakantiegeld
● Denk goed na over je team, wie wil je echt houden?
● De harde beslissingen over het, al dan niet, verlengen van contracten, proeftijden, evt ontslagen
● Met de stofkam door de winst & verliesrekening en ook de balans, vaak vind je van alles
● Vraag je leveranciers een risico met je te nemen, als ze je er nu doorheen slepen worden ze na de crisis misschien

preferred supplier
● Verticale integratie is nu niet aan te raden, dus juist veel bij leveranciers leggen en uitbesteden, dit houdt je flexibel

(behalve als je hiermee je eigen mensen langer in dienst kunt houden)
● Je klanten bellen welk werk je naar voren kunt trekken, of juist afspreken dat je doorwerkt zonder facturen te sturen en 

dan later met premium betaald krijgt (als dit een hele solide klant is die dit zeker gaat overleven)

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe om te gaan met vaste kosten zoals huur, en welke mogelijkheden zijn er om succesvol
met de verhuurder te onderhandelen over tijdelijke huurverlaging?

Greyt

Zorg dat je de afspraken uit de huurovereenkomst(en) goed kent, zorg waar nodig voor juridisch advies en ga het gesprek aan met 
jouw verhuurder over beëindiging of continuering van de overeenkomst en onder welke condities. Regel uitstel van huurbetaling
of tijdelijke huurverlaging. Denk in ‘win-win’, probeer met elkaar tot consensus te komen.

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

We zijn net gestart en onze strategie en planning staat nu volledig op losse schroeven. Hoe hiermee om te
gaan?

ScaleUp Company

Als het goed is heb je gereageerd (zie tips hierboven) op de 
nieuwe situatie en heb je zoveel mogelijk schade beperking
gedaan. Dan kan je nu opnieuw naar de tekentafel. Als je een
goede start hebt gemaakt met je strategie kun je op de kern 
voortbouwen. 

Een sterke purpose geeft al veel richting. De uitvoering van je 
strategie verandert. Zorg dat je nu met het leiderschapsteam
aan de slag gaat om te bedenken welke kern van je bedrijf je 
kunt inzetten in het maken van een nieuwe winnende strategie. 
Hou hierbij ook rekening met scenario’s. Wat als dit nog 18 
maanden aanhoudt? 

Greyt

De omgeving is volledig anders dan tijdens het maken van je 
strategie, aanpassen. En vervolgens opnieuw doorrekenen.

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Welke fases gaan bedrijven door om deze crisis te overleven?

ScaleUp Company

Storming, forming, norming & performing. 
1. Storming (cash): In het begin reageert het bedrijf en de mensen door zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Hier is 

vaak veel energie te vinden (bij mensen die echt verbonden zijn aan het bedrijf). Hier kan je voorzichtig gebruik van 
maken. Cash is hier je belangrijkste prioriteit. 

2. Forming (people): vervolgens kom je in de fase waar weerstand ontstaat. De mensen in je organisatie en het leiderschap
realiseert zich dat dit de nieuwe werkelijkheid kan zijn en dit roept weerstand op. Het thuiswerken vraagt veel en 
sommige mensen vallen terug in het oude patroon. Hier moet je als leider veel over praten. Open communicatie is de 
sleutel om uit deze fase te komen. People is hier je belangrijkste prioriteit.

3. Norming (strategy): Daarna komt het vertrouwen terug. Er wordt beter samengewerkt en mensen schikken zich in de 
nieuwe situatie. Ze vinden dingen die positief zijn aan de nieuwe situatie. Hier kan je goed gebruik maken van creativiteit
en het bouwen van een nieuwe strategie. Strategy is hier je belangrijkste prioriteit.

4. Performing (execution): De nieuwe werkelijkheid is geaccepteerd en het bedrijf draait weer op volle toeren. Je merkt het 
aan de energie van mensen, de output en de gezelligheid. Dit is het moment waarop het groeivliegwiel weer draait. Hier
kan je het bedrijf weer laten presteren. Execution is hier je belangrijkste prioriteit. 

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Wat is de beste timing van downscalen, zeker in relatie tot de NOW-regeling?

Greyt

Het doel van de NOW-regeling is werkgevers, in deze tijden van acute en zware terugval in de omzet, via een subsidie te
ondersteunen om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Met de subsidie wordt op dit moment een periode van maart 
tot en met mei 2020 overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten. De bedoeling is dus dat je zoveel als mogelijk en 
passend bij de bijgestelde businessplannen jouw personeel in dienst houdt. 

Indien de omzet terugval meer dan 20% tot max 50% is, lijkt het een reële optie het komend kwartaal gebruik te maken van de 
NOW omdat je dan 18% tot 45% van de personele kosten (inclusief werkgeverslasten) gecompenseerd krijgt. 

Is je omzet terugval meer dan 50%, dan komt de continuïteit van de onderneming meer in gevaar. Je zult dan eerst goed moeten
kijken naar continuïteit scenario's voordat je gebruik maakt van subsidies en maatregelen. Er zijn dan immers situaties denkbaar
waarbij “het geneesmiddel erger is dan de ziekte” en dat wil je uitsluiten! Mocht je genoodzaakt zijn om medewerkers op 
bedrijfseconomische gronden in de periode maart tot en met mei 2020 te moeten ontslaan, dan moet je bij de vaststelling van de 
subsidie het loon van de ontslagen werknemers vermeerderen met 50% . Dit wordt in mindering gebruikt op de hoogte van de 
subsidie. Zo zou je dan met meer schulden kunnen blijven zitten, wat niet wenselijk is.

Samengevat: bij een (beperkt) omzetverlies, zeg -arbitrair- tot max 50%, maak je als werkgever eerst gebruik van de NOW maar 
kom je op een groter omzetverlies uit dan eerst terug naar de tekentafel en je scenario’s uitwerken.  

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Wat kan mijn bedrijf doen voor medewerkers en zzp’ers?

Greyt

Voor medewerkers kun je gebruik maken van de NOW regeling bij een omzetverlies van tenminste 20% waarbij je als werkgever
subsidie ontvangt en je jouw medewerkers kunt doorbetalen. Verder kun je hen vragen betaald of onbetaald verlof op te nemen
of minder te gaan werken, .

Zelfstandige ondernemers, waaronder ZZP’ers, zijn voor jou als ondernemer een leverancier van capaciteit. Zij dienen zelf zorg te
dragen voor tegemoetkoming in inkomsten via o.m. de Tozo-regeling of de TOGS. Uiteraard zul je primair met iedere ZZP’er
bezien of je het contract kunt voortzetten, moet beëindigen of in overleg gaat aanpassen zodat de inzet en tarifering past bij de 
marktsituatie.

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Strategie, dit is nu bevroren, wat ga ik doen in deze ‘bevroren tijd?

ScaleUp Company

We komen nu in de “forming” fase van de crisis. Storming is net aan het einde. Nu is het moment om aan te passen om zo weer te
kunnen normen en performen. Pak die ruimte! Hoe wil je uit deze crisis komen? Bekijk deze vraag voor uitleg over deze termen. 

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Op welke wijze kan ik de juiste afweging maken om te kiezen voor volledige sluiting of 
gedeeltelijke sluiting?

Greyt

Deze vraag is lastig te beantwoorden. Maak in ieder geval 3 scenario’s, ofwel volledige sluiting (worst), gedeeltelijke of tijdelijke
sluiting (best) en gewoon open blijven (base) en reken die financieel door zowel qua bedrijfsresultaten als qua cashflow prognose. 
Op die grond kun je een keuze voor het meest realistische scenario maken, hoe moeilijk ook. Heb je als ondernemer financiële
buffers, of kun je tijdelijke overbrugging regelen dan is dat iets makkelijker. Uiteraard is het niet altijd een puur rationele afweging.

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Wat te doen als management ziek wordt?

Greyt

Als jouw management ziek wordt, dan zul je primair zijn of haar rol(len) zo goed mogelijk moeten beleggen binnen htteam om 
continuïteit van bedrijfsvoering te bewerkstelligen. In normale tijden zal bij langdurige afwezigheid vervanging geregeld worden
(indien dit past en een optie is gelet op ervaring, kennis en kunde).

Ervan uitgaande dat jouw management in dienst is en geen managementfee ontvangt u.h.v. een managementovereenkomst: dan 
moet je de zieke werknemer minstens 70% van zijn laatstverdiende loon en vakantietoeslag doorbetalen. Staat er een hoger
percentage in het arbeidscontract of cao? Dan moet je je zich daaraan houden. De duur van doorbetaling is maximaal 104 weken. 
Eindigt het contract van de werknemer tijdens die periode? Dan meldt je de werknemer op de laatste werkdag ziek bij het UWV. 
Je hoeft vanaf dan ook geen loon meer door te betalen.

Indien je als werkgever verzekerd bent, en geen eigenrisicodrager bent, dan worden afhankelijk van de voorwaarden de 
ziektekosten (deels) vergoed.

<< Terug naar algemene
vragen



HR & NOW vragen
Klik op de vraag

Personeel in productie toch laten komen werken voor allerlei 
indirecte activiteiten (onderhoud, schoonmaken etc.)? Wegen 
de baten daarvan op tegen de risico's ?

Personeel met kinderen onder de 12 jaar moeten deze weken
als juf en meester hun kinderen lesgeven. Hoe moeten deze
uren worden opgenomen?

Werken vanuit huis: best practices

Mag je in crisis tijd makkelijker mensen terug geven aan de 
arbeidsmarkt?

De engagement in ons team is nu nog hoog. Wel gaan we 
komende weken zien dat er minder werk is voor specifieke
teams, terwijl andere teams juist een stapje bij moeten zetten. 
De mensen die minder werk hebben, hou je die aan het werk? 
Of gaan ze flexibeler werken? En hoe. En hoe houdt je vooral
ook de engagement wel hoog

Kan ik, bij verplicht gesloten bedrijven in onze organisatie, 
mensen verplicht vakantie op laten  nemen?

<< Terug naar het hoofdmenu

Kun je als ondernemersplatform een (tijdelijke) personeelspool
vormen zonder dat dit al te veel fiscale en juridische
consequenties heeft. Voor de een wellicht even wat meer
financiële lucht, voor de ander wat praktische ondersteuning. 
En misschien ook gebruik makend van de overheidsregelingen.

Hoe ga je om met vakanties en vakantiedagen die waren
gepland en niet doorgaan? Hoe zorg je dat aan het eind van het 
jaar niet met een overschot aan dagen blijft zitten?

Hoe ga je om met bijv. calamiteitenverlof? Hoe houd je de 
teamspirit levend, iedereen betrokken op afstand?

Hoe behoud je een goed teamdynamiek in deze tijd, zonder dat 
je de hele tijd met elkaar aan de lijn hangt

Hoe effectief afstemmen bij langer dan twee weken alleen maar 
thuiswerken?

Wat doen andere panelleden met vakantiedagen? Vakanties die 
nu staan? op laten nemen of niet? en wat met uitbetalen
vakantiegeld? Kunnen we dat gaan spreiden?

Mensen zijn de meeste waardevolle asset, hoe kan ik beste nu 
bijvoorbeeld onbetaald verlof organiseren i.p.v. hard exiten?

Welke best practices, learnings, maar ook welke verschillen, 
mbt de ‘people’  uit crisis van 2008 kunnen we meenemen in de 
crisisaanpak van nu?

Hoe weet ik of mijn instelling in aanmerking komt voor 
inkomens- of bedrijfsondersteuning?

NOW regeling: kom je in aanmerking als je geen verlies draait 
maar wel omzetderving?

Verwachten jullie dat de NOW straks ook gaat gelden voor 
bedrijven die pas bijvoorbeeld in mei te maken krijgen met 
omzetverlies?

Wat is de juiste rekensom om je aanspraak op loonkosten 
compensatie te berekenen?

Hoe werkt de NOW voor coöperaties?

Hoe communiceer je naar personeel dat je bepaalde zaken en 
betalingen moet verleggen zoals vakantiegeld of afgesproken
loonsverhogingen die in zouden gaan op 1 april?

Heeft het panel tips om de persoonlijke connectie met collega's 
nog meer te leggen.De verbinding willen we graag verhogen 
voor het welzijn van iedereen.

Wat wordt de voorziening als de omzet terugval niet acuut is, 
maar verdeeld over komende maanden en voor een
onderneming in de IT,  maar die leverancier is aan horeca?

Welke mogelijkheden heb je in een eventuele ontslagronde 
mocht na afloop van de NOW-regeling de compensatie 
onvoldoende blijken voor de markt.



<< Terug naar het hoofdmenu

Personeel in productie toch laten komen werken voor allerlei indirecte activiteiten 
(onderhoud, schoonmaken etc.)? Wegen de baten daarvan op tegen de risico's ?

VIE People

Dit is per bedrijf afhankelijk van meerdere factoren. In zijn algemeenheid stellen we dat het nu verstandig is om zoveel mogelijk de 
richtlijnen van overheid en het RIVM aan te houden over 1,5 meter afstand en niet doorwerken als het niet een cruciale sector is. 
We kennen wel voorbeelden van bedrijven die nu deze tijd inhouden voor onderhoudswerkzaamheden waar dat normaal
gesproken niet of minder kan. Dat is wellicht een voordeel. Zorg dan voor veilige werkplekken, afstand, mogelijkheid om 
regelmatig de handen te wassen en druk werknemers op het hart thuis te blijven bij gezondheidsklachten.

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Personeel met kinderen onder de 12 jaar moeten deze weken als juf en meester hun
kinderen lesgeven. Hoe moeten deze uren worden opgenomen?

VIE People

In deze crisistijd adviseren wij bedrijven om dit met de betreffende medewerker te bespreken en te kijken naar de mogelijkheden. 
Kan je als werkgever flexibel zijn en kan de werknemer flexibel zijn? 

Voorbeelden zijn:
● Flexibele of afwijkende werktijden
● Verschillende soorten verlof inzetten (bijv. Onbetaald of ouderschapsverlof)
● Vakantie-uren gebruiken (maar zorg ervoor dat werknemers na de corona-crisis nog op vakantie kunnen)
● Spreek een aantal uren af dat de werknemer niet kan werken
● Verdeel de kosten (noteer 50% van de afwezigheid als vakantie, 50% als gewerkte tijd)

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om kortdurend zorgverlof toe te kennen. De wetgeving hierover zegt dat dit type verlof
bedoeld is voor zorg aan ziek of hulpbehoevende naasten. Hoewel de kinderen in dit geval niet ziek zijn, kan je ze aanmerken als
hulpbehoevend. Ze hebben hulp nodig, en een oppas regelen in deze tijd is vrijwel onmogelijk. In onze visie past deze vorm van 
verlof hier dus ook.
Kortdurend zorgverlof duurt maximaal twee keer het aantal uur dat is afgesproken in de arbeidsovereenkomst (dus twee weken
bij een 40-urige werkweek) en je dient minimaal 70% van het salaris uit te betalen (hoger mag). 

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Werken vanuit huis : best practices

VIE People

Tijdens normale omstandigheden kan het al moeilijk zijn om te achterhalen of de omstandigheden waarin een medewerker
thuiswerkt voldoen aan de voorgeschreven regels. In de huidige crisissituatie, met nog veel meer medewerkers die thuiswerken, 
zal dit nog moeilijker zijn. Omdat er nog steeds een zorgplicht is voor de werkgever, adviseren wij om pro-actief te zijn in het 
informeren over de voorgeschreven regels. De volgende links bevatten verschillende voorbeelden van regels.

● Hier (Nederlands)
● Hier (Nederlands)
● En hier (Engels)

Kijk ook deze instructievideo voor het opzetten van een thuiskantoor. 

Wees ook flexibel als niet iedereen aan de juiste normen kan voldoen. Neem contact op met een IT-hardware leverancier om te
kijken of die kunnen helpen in het voorzien van extra monitors of andere benodigdheden. Misschien wil de leverancier
meewerken aan een bruikleen constructie, we hebben meerdere bedrijven gezien die een dergelijke constructie succesvol hebben
opgezet. 

Communicatie tips:
● Communiceer pro-actief over de gestelde richtlijnen
● Zoek uit of medewerkers extra middelen nodig hebben (scherm, stoel, etc.) en regel deze zoveel als mogelijk
● Dit is niet het moment om te strikt te zijn over bepaalde regels, toon flexibiliteit

<< Terug naar HR & NOW vragen

https://www.rendement.nl/thuiswerken/nieuws/zo-verantwoord-mogelijk-thuiswerken.html?utm_medium=Nieuwsbrief&utm_source=item_placeholder_block&utm_campaign=Corona-update+13-3
https://www.sprout.nl/how-to/personeelhet-nieuwe-werken/thuiswerken/tips-voor-een-goede-thuiswerkplek-volgens-de#Arboregels%20thuiswerkplek
https://www.pcworld.com/article/3531932/how-to-work-from-home-during-the-coronavirus.html
https://www.youtube.com/watch?v=F8_ME4VwTiw


<< Terug naar het hoofdmenu

Mag je in crisis tijd makkelijker mensen terug geven aan de arbeidsmarkt?

VIE People

Dit is afhankelijk van het soort contract. Proeftijdontslag, ontslag met wederzijds goedvinden, af laten lopen van tijdelijke
contracten, ontslag op andere gronden mogen wel. Houd hierbij altijd rekening met de transitievergoeding uit de WAB. 

Communicatietips:
● Wees transparant over de situatie. In crisistijden is een stap extra van iedereen nodig. Hoe eerder je deze gesprekken

start, hoe beter.
● Wijs niet rechtstreeks op de wet en dat je "toestemming" hebt om deze stappen te ondernemen. Houd er rekening mee 

dat je elkaar na deze crisis nog steeds nodig hebt voor de lange termijn
● Benadruk dat je deze stap neemt vanwege nood. Dit is nodig voor het voortbestaan van het bedrijf.

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Kun je als ondernemersplatform een (tijdelijke) personeelspool vormen zonder dat dit al te veel fiscale en 
juridische consequenties heft? Voor de een wellicht even wat meer financiële lucht, voor de ander wat 
praktische ondersteuning. En misschien ook gebruik makend van de overheidsregelingen?

Greyt

Wij vinden dit een goed idee om via een samenwerking tussen ondernemers een (tijdelijke) personeelspool te vormen. Voor het 
uitlenen van personeel, bijvoorbeeld via detachering tegen kostprijs, zou dit prima binnen de geldende juridische en fiscale
regelgeving kunnen.

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

De engagement in ons team is nu nog hoog. Wel gaan we komende weken zien dat er minder werk is voor specifieke teams, 
terwijl andere teams juist een stapje bij moeten zetten. De mensen die minder werk hebben, hou je die aan het werk? Of 
gaan ze flexibeler werken? En hoe. En hoe houdt je vooral ook de engagement wel hoog.

ScaleUp Company

Onze ervaring is dat het per organisatie en per individu
anders is. Daarom is het goed om 1 op 1 het gesprek aan
te gaan met medewerkers. Vraag naar hun persoonlijke
situatie. Zijn ze in staat om meer werk te doen, of 
schakelen ze juist liever terug? Zijn ze bereid om tijdelijk
ander werk te doen omdat de situatie daar om vraagt? 
Probeer van te voren ook zelf nagedacht te hebben over 
een oplossing, zodat je deze kan bespreken. Vertrouw er
op dat iedereen graag een bijdrage levert en erken al deze
bijdragen (door het op zijn minst te benoemen, maar 
misschien is een kaartje of klein presentje een goed
idee?). 

VIE People

Blijf vooral nu ook je engagement meten. Los van hoe je 
dat kan doen (tool, gesprekken, etc.) gaat het nu vooral
om voldoende aandacht. Niemand heeft dit op deze
manier zien aankomen en engagement wordt beïnvloed
door veel meer dan alleen werk. Blijf nu, en na deze crisis 
die thermometer in je organisatie stoppen.

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Kan ik, bij verplicht gesloten bedrijven in onze organisatie, mensen verplicht vakantie op laten  nemen?

VIE People

Officieel niet. Maar de Corona-crisis is een buitengewone situatie. Dus vanuit ons perspectief is er niet één oplossing of antwoord
op de vraag of u uw werknemer kunt vragen om hun vakantiedagen of onbetaald verlof te gebruiken. We weten allemaal dat dit
geen vakantie is en dat iedereen in deze situatie op de een of andere manier wordt gedwongen.
We moeten elkaar helpen en voor elkaar zorgen. Elke situatie moet afzonderlijk worden bekeken, omdat er geen wet is voor deze
situatie. Het hangt af van factoren zoals: 

● hoe uw bedrijf het financieel doet. Kunt u gebruik maken van de NOW-regeling? 
● of een vermindering van de werklast aanwezig is 
● of uw teamlid ook verantwoordelijk is voor de zorg voor zijn / haar kinderen thuis (met of zonder partner).

Je kunt je teamlid natuurlijk altijd vragen om hun vakantiedagen te gebruiken of onbetaald verlof op te nemen. Als dit financieel
moeilijk is voor je teamlid, dan werkt misschien een 50/50 overeenkomst beter. Bekijk samen met uw teamleden de 
mogelijkheden.

Communicatietips:
● Bespreek openlijk de situatie en wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten.
● Denk na over een nieuw werkschema. Begin vroeg, werk 's avonds, tijdens de dutjes van de kinderen. Op welk moment 

van de dag heeft de werknemer de energie om te leveren.
● Verdeel de zorg van de kinderen met partner
● Stem beschikbaarheid af met collega's
● Vraag uw werknemers om hun uren te schrijven en als er aan het einde van de week een grote kloof is tussen de 

contracturen en de gewerkte uren, bespreek dan een oplossing.
● En vergeet de output van de werknemer niet. Soms is thuiswerken efficiënter en is de werktijdverkorting geen probleem

meer.

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe ga je om met vakanties en vakantiedagen die waren gepland en nu niet doorgaan? Hoe zorg je dat je 
aan het eind van het jaar niet met een overschot aan dagen blijft zitten bij je personeelsleden?

VIE People

Bespreek openlijk de situatie van het vrij nemen van dagen met uw team. Vooral nu. Aandacht besteden aan de huidige stand van 
de hoeveelheid werk, benadrukken dat deze stressvolle tijden en vragen of er werknemers zijn die denken over het nemen van 
vrije tijd. Dit is niet het moment waarin er simpele ja of nee antwoorden beschikbaar zijn. Bespreek, houd met alles rekening en 
zoek samen naar een oplossing. Probeer elkaar in het midden te vinden. 

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe ga je om met bijv. calamiteitenverlof? Hoe houd je de teamspirit levend, iedereen betrokken op 
afstand?

VIE People

Dit zijn twee vragen:
1. Calamiteitenverlof: Houdt er rekening mee dat calamiteitenverlof bedoeld is voor spoedeisende, onvoorziene bijzondere

omstandigheden. In deze tijd moet je denken aan het ophalen van een ziek kind van school of kinderopvang. Dit verlof
duurt enkele uren tot max enkele dagen, afhankelijk van de situatie. Heeft een werknemer langer verlof nodig voor
bijvoorbeeld de verzorging van een zieke naaste? Kijk dan naar andere verlofvormen als kortdurend zorgverlof (70% 
doorbetaling) of maak afspraken over vakantie uren of ouderschapsverlof. 

2. Teamspirit levend houden: Kijk naar het antwoord op deze eerdere vraag

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe communiceer je naar personeel dat je bepaalde zaken en betalingen moet verleggen zoals vakantiegeld
of afgesproken loonsverhogingen die in zouden gaan op 1 april?

VIE People

Vakantiegeld is geregeld in de Nederlandse wet en heeft de hoogte van 8% van het loon. Je kunt niet weigeren dit te betalen als
werkgever en het is niet mogelijk om dit om te zetten in vakantiedagen. Het is wel mogelijk om met je medewerkers te bespreken
wanneer en hoe je dit vakantiegeld betaalt. Het is gebruikelijk dat dit uitbetaald wordt in mei of juni, dit is vaak vastgelegd in de 
arbeidsovereenkomst. 

Met een geschreven overeenkomst tussen beide partijen is het mogelijk om af te wijken van de gebruikelijke maand waarin je het 
vakantiegeld betaalt. Bespreek met je medewerkers, zeker in tijden van crisis, de mogelijkheid om het vakantiegeld later te betalen
of te spreiden over een langere periode. Let erop dat het vakantiegeld betaald moet zijn voor het einde van het jaar. 

Communicatie tips:
1. Begin vroeg met het voeren van deze gesprekken, wacht niet tot het moment dat je verplicht bent om te gaan betalen.
2. Wees transparant over de huidige financiële situatie van de organisatie. Je hoeft niet alles in detail weer te geven, maar 

wees je ervan bewust dat medewerkers de verandering sneller zullen accepteren als er wat achtergrondinformatie of 
context gegeven is.

3. Maak de medewerkers onderdeel van het gesprek. Vraag ze of ze andere ideeën of oplossingen hebben. 
4. Het kan zijn dat er een aantal medewerkers zich vrijwillig op willen geven voor een uitstel van betaling van het 

vakantiegeld. Als iemand het vakantiegeld echt nodig heeft en een ander niet, is het mogelijk om deze twee medewerkers
verschillend te behandelen. 

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Heeft het panel tips om de persoonlijke connectie met collega's nog meer te leggen - wij doen een dagelijkse zoom huddle 
met ieder (30 man) en onze MT-leden/coaches hebben 1 op 1 contact en komen ook in zoom groepjes bij elkaar. De 
verbinding willen we graag verhogen voor het welzijn van iedereen.

ScaleUp Company

De behoefte aan connectie is voor iedereen verschillend, 
dus ga vooral niet forceren. Het kan goed werken om een
buddysysteem in te voeren, waarbij je collega’s aan elkaar
koppelt en die een tijdje met regelmaat bij elkaar in laat
checken hoe het gaat (liefst niet de ‘usual suspects’). 
Verder is het voor de verbinding goed om ook virtuele
‘fun’ activiteiten te organiseren. Zoals het maken van een
filmpje, het houden van een pubquiz, een rondleiding
door iemands huis...dat soort zaken!

VIE People

Op basis van de best practises van onze klanten: virtual 
coffee room (een zoom kanaal dat aan blijft staan voor
chit chat). Virtual lunch (op lunchtijd in de video call en 
socializen), korte challenges waar je filmpjes van maakt
(zo hebben wij zelf een jump rope challenge, blijf je ook in 
beweging!).

<< Terug naar algemene
vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe behoud je een goede teamdynamiek in deze tijd, zonder dat je de hele tijd met elkaar aan de lijn hangt?

ScaleUp Company

Het begint bij accepteren dat de dynamiek niet continu goed kan zijn of goed hoeft te zijn. Veel collega’s houden enorm veel
ballen hoog in deze periode en dat zorgt logischerwijs voor (extra) spanning. Druk mensen op het hart coulant en mild naar elkaar
toe te zijn, hoe moeilijk dat soms ook is. Is er structureel sprake van een ongezonde, verstoorde dynamiek in een team, maak dan 
tijd om deze te bespreken en tijdelijk op te lossen door afspraken over de samenwerking te maken

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Wat doen andere panelleden met vakantiedagen? Vakanties die nu staan? op laten nemen of niet? en wat 
met uitbetalen vakantiegeld? Kunnen we dat gaan spreiden?

VIE People

Vakantiedagen op laten nemen is afhankelijk van de situatie. Eerst de officiële regels: Om vakanties in te trekken moet je al 
werkgever het zwaarwegend belang daarvan goed duidelijk kunnen maken. Andersom, kan een werknemer die vakantie heeft
aangevraagd dat door de werkgever is goedgekeurd niet zomaar intrekken en de vakantiedagen terugkrijgen.
Los van deze regels is het goed om met deze mensen in gesprek te gaan. Het is ten eerste helemaal niet zo’n slecht idee om nu, in 
alle hectiek van thuiswerken (wellicht kinderen thuis) toch wat vrijaf te nemen. Daarnaast wil je voorkomen dat alle werknemers
vakantiedagen gaan opsparen en later in het jaar allemaal tegelijkertijd op vakantie willen. 

Vakantiegeld heeft te maken met een kostenbesparing. Werknemers hebben hier een wettelijk recht op. Vaak staat in de 
arbeidsovereenkomst, het personeelshandboek (arbeidsvoorwaarden reglement), of in de cao in welke maand dit betaald moet
worden (doorgaans mei of juni). Je kan met werknemers bespreken om de betaling uit te stellen, of gespreid te betalen. Ze dienen
hier individueel mee in te stemmen en je tekent hier samen een akkoordverklaring voor.

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe effectief af te stemmen bij langer dan twee weken alleen maar thuiswerken?

ScaleUp Company

Aandacht. Normaal gesproken geef je mensen (als het goed is) aandacht als je ze fysiek ziet en spreekt. Voor een deel gebeurt dan 
onbewust, nu zul je dat bewuster moeten doen. Houd voor jezelf bij wanneer je iedere collega voor het laatst hebt gesproken en 
wat jouw indruk was van hoe diegene in de wedstrijd zat. Plan dagelijks tijd om je mensen de virtuele aandacht te geven die ze
verdienen. Verder kun je ze scherp houden door ze ‘Coronaproof’ doelen mee te geven voor de komende periode. Een andere, 
afwisselende uitdaging!

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Mensen zijn de meeste waardevolle asset, hoe kan ik beste nu bijvoorbeeld onbetaald verlof organiseren 
i.p.v. hard exiten?

VIE People

Zoals al in eerdere vragen beantwoord kan je mensen niet dwingen vakantiedagen of onbetaald verlof op te nemen. Uiteraard zijn
dit andere tijden en loont het wellicht wel om met mensen hierover in gesprek te gaan en te vragen wie de tijd goed kan
gebruiken (wellicht voor zorg voor de kinderen). Als dat toch niet genoeg blijkt is verstandig nu eerst te kijken of je in aanmerking
komt voor de NOW regeling, of een andere vorm van tegemoetkoming. 

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Welke best practices, learnings, maar ook welke verschillen, mbt de ‘people’  uit crisis van 2008 kunnen we 
meenemen in de crisisaanpak van nu?

VIE People

Deze crisis is niet 100% te vergelijken met 2008 omdat de aanleiding anders is, maar de effecten zullen natuurlijk grotendeels
hetzelfde zijn, zeker in de MKB sector. Concrete best practises zullen per bedrijf en per subsector verschillen. In zijn algemeenheid
kan over omgaan met werknemers wel gesteld worden dat we niet moeten afwachten hoe het zich ontwikkelt of hoe de 
maatregelen van de overheid uitpakken. Eerder keuzes durven maken. Er zijn voorbeelden genoeg van bedrijven die de crisis van 
2008 niet als kans hebben benut om hun werknemersgroep door te lichten en te bekijken of hier A spelers tussen zaten die 
wegliepen toen het slecht ging, of die D spelers hadden zitten op cruciale rollen en daar niks mee hebben gedaan (zie ook vraag
48 voor uitleg hierover). Als je dat niet nu snel oppakt lopen de verkeerde mensen weg. 

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe weet ik of mijn instelling in aanmerking komt voor inkomens- of bedrijfsondersteuning?

VIE People

Je komt als onderneming in aanmerking voor de ondersteuning in het betalen van de lonen vanuit de NOW regeling wanneer je 
20% minder omzet hebt, in een periode vanaf 1 maart 2020, en dit verwantschap houdt met de huidige Corona maatregelen. Let 
op wanneer je onderdeel bent van een concern, dan geldt de 20% minder omzet over het gehele concern. Er wordt gekeken naar
de omzet van 2019. Je neemt de omzet van het gehele jaar en deze deel je door 4, zodat het een tijdsvak is van 3 maanden
waarmee je vergelijkt. 

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

NOW regeling: kom je in aanmerking als je geen verlies draait maar wel omzetderving?

VIE People

Je komt in aanmerking voor de NOW wanneer je omzet 20% minder is ten opzichte van de omzet over 3 maanden in 2019. 

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Onze accountmanagers merken dat ze lastig aan belafspraken komen doordat de bedrijven waar wij mee 
werken vooral allemaal thuis aan het werk zijn of in de recreatiesector zitten. Hierdoor loopt onze 
orderportefeuille leeg. Verwachten jullie dat de NOW straks ook gaat gelden voor bedrijven die pas 
bijvoorbeeld in mei te maken krijgen met omzetverlies?

VIE People

Je kan bij de aanvraag van de NOW aangeven over welke maanden je de omzet wilt nemen. Maart-April-Mei, April-Mei-Juni of 
Mei-Juni-Juli. Zo wordt er rekening gehouden met het scenario waarin het omzetverlies dat pas in een latere maand zichtbaar is. 
De loonsom blijft overigens altijd gelden over maart, april, mei.  

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Wat is de juiste rekensom om je aanspraak op loonkosten compensatie te berekenen?

VIE People

● De NOW-tegemoetkoming vraag je aan voor de loonsom over maart, april en mei 2020 in verband met een omzetdaling
van 20% of meer.

● Wanneer je verwacht dat het effect van de huidige situatie later dan maart zichtbaar zal worden in omzet aantallen. Kan 
je aangeven dat de meetperiode voor de vergelijking één of twee maanden later begint (april-mei-juni OF mei-juni-juli). De 
berekening is nog steeds gebaseerd op de loonsom (loonsom) van maart, april en mei 2020.

● Je vergelijkt de inkomsten van maart, april en mei 2020 met de inkomsten die je in 2019 had.
● De inkomsten neem je van januari tot december 2019 en deel je door vier. De vergelijking is dus gebaseerd op slechts drie

maanden.

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe werkt de NOW voor coöperaties?

VIE People

De coöperatie is, ook al zijn er verschillende soorten, een rechtspersoon die over het algemeen werkgever kan of zal zijn. De 
NOW-regeling is gericht op werkgevers. De meeste werkgevers hebben een onderneming die een rechtspersoon is, met daaraan
gekoppeld één loonheffingennummer voor de loonaangifte bij de Belastingdienst.  In die zin wijkt de coöperatie als rechtsvorm
niet af van andere werkgevers.

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Wat wordt de voorziening als de omzet terugval niet acuut is, maar verdeeld over komende
maanden en voor een onderneming in de IT sector maar die leverancier is aan horeca, etc.

VIE People

De omzet terugval wordt voor de NOW bepaald door omzet 2019 gedeeld door 4 te vergelijken met een (ingeschatte) 
kwartaalomzet 2020 (periode maart-mei, april-juni of mei-juli). Het verschil gedeeld door de gemiddelde kwartaalomzet 2019 
bepaald de omzetreductie in een percentage dat bepalend is voor de tegemoetkoming op loonkosten. Dit is vrij rigide, er wordt
geen rekening gehouden met een seizoenspatroon vanwege de eenvoud voor de uitvoerbaarheid van de regeling.

<< Terug naar HR & NOW vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Welke mogelijkheden heb je in een eventuele ontslagronde mocht na afloop van de NOW-
regeling de compensatie onvoldoende blijken voor de markt.

VIE People

De voorwaarden die verbonden zijn aan de NOW gelden alleen voor de periode dat je hier gebruik van maakt. De voorwaarde is 
dat je gedurende de subsidieperiode geen ontslagaanvraag mag doen op basis van bedrijfseconomische redenen. Na afloop van de 
subsidieperiode mag je deze aanvraag wel doen. Proeftijdontslag, ontslag met wederzijds goedvinden, af laten lopen van tijdelijke 
contracten, ontslag op andere gronden mogen wel. Houd hierbij altijd rekening met de transitievergoeding uit de WAB. Het is 
echter wel in de “geest van de regeling” om zoveel als mogelijk tijdelijk personeel te behouden. Om die reden mag je deze 
werknemers ook meetellen in je loonsom, wat een wezenlijk verschil met de Werktijdverkortingsregeling die aan de NOW 
voorafging. 

<< Terug naar HR & NOW vragen



Finance vragen
Klik op de vraag

Cash: hoe ga je om met sturing op cashflow?

Fiscale mogelijkheden binnen de Benelux?

Welke andere soorten financiering kun je inzetten, zoals 
subsidies?

Wat te doen als ondernemer met betaling van salarissen, 
belastingen en hypotheek?

In crisistijd geldt: ‘cash is king’. Onze cliënten zullen langer 
wachten met betalen (of helemaal niet betalen), waardoor het 
moeilijker wordt om onze kosten te betalen. Wat is de beste 
methode hiermee om te gaan?  Is er een volgorde van welke 
(soort) kosten eerst betalen?

<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe genereer je je cashflow goed, doordat debiteuren nu bijna 
allemaal later betalen?

Hoe zorg je ervoor dat je liquiditeitsbegroting aan blijft sluiten 
bij de werkelijkheid?

Welke signalen zijn belangrijk om te beslissen wanneer je het 
tijd is om personeel te laten gaan als je niet met een schuld wilt 
eindigen? 

Hoe maak je scenario's op geld, mensen en organisatie - welke
manieren zijn er?

Hoe om te gaan met mindere winsten / verlies. Afschrijven over 
de jaren heen? Hebben namelijk een STAK en in mei een vaste
handelsronde.

Uitstel: welke mogelijkheden heb je om betalingen uit te 
stellen?

Welke best practices, learnings, maar ook welke verschillen, 
m.b.t.  ‘cash’ uit de kredietcrisis van 2008 kunnen we 
meenemen in de crisisaanpak van nu?

Nieuwsgierig hoe je als scale up in deze tijd omgaat met je 
waardering?

Nieuwe KPI’s in tijden van thuiswerken

Financieringsronde: is een nieuwe ronde goed mogelijk in deze 
tijd?

Wat verwachten jullie nu van een bank?

Hoe kan je zorgen dat je uitstaande betalingen binnenkomen? 
We merken dat mensen meer en meer later gaan betalen.



<< Terug naar het hoofdmenu

Cash: hoe ga je om met sturing op cashflow?

Greyt

● In tijden van crisis is ’cash king’ ; koop tijd om in te grijpen in jouw bedrijfsvoering en beperk zoveel als mogelijk jouw ‘cash 
out’, zodat je zo min mogelijk op financiële buffers hoeft in te teren.

● Stuur op dag- of maximaal weekbasis o.b.v. jouw cashflow forecast (voor meer info zie: 
https://www.greyt.nl/blog/kennis_artikelen/greyt-cashflow-week-forecast/ )

● Ga na waar je snel kan besparen, winst kan halen of kunt uitbesteden. Maak gebruik van de cash checklist van Greyt: 
https://www.greyt.nl/blog/kennis_artikelen/cash-checklist/

● Zet cash management hoog op de business agenda en bespreek dit in het directie-(of crisis-)team.

<< Terug naar Finance vragen

https://www.greyt.nl/blog/kennis_artikelen/greyt-cashflow-week-forecast/
https://www.greyt.nl/blog/kennis_artikelen/cash-checklist/


<< Terug naar het hoofdmenu

Fiscale mogelijkheden binnen de Benelux?

Greyt

Hiervoor verwijzen wij graag naar EY; bijgaand document geeft een overzicht (momentopname) van de beleidsveranderingen die 
in landen over de hele wereld zijn aangekondigd als reactie op de Covid-19-crisis. Het is bedoeld ter ondersteuning van 
gesprekken over beleid dat is voorgesteld of uitgevoerd in verschillende landen.
https://www.ey.com/nl_nl/tax/tax-updates/ey-tax-covid-19-response-tracker-per-18-maart-2020

<< Terug naar Finance vragen

https://www.ey.com/nl_nl/tax/tax-updates/ey-tax-covid-19-response-tracker-per-18-maart-2020


<< Terug naar het hoofdmenu

Welke andere soorten financiering kun je inzetten, zoals subsidies?

Greyt

Naast de actuele tijdelijke financiële regelingen van de rijksoverheid, waarvan NOW een subsidieregeling is, kunnen we o.m. de 
volgende soorten (niet limitatief) noemen:

1. Vreemd vermogen, relatief het goedkoopst:
● Kredietfaciliteit via een bank
● Lease van bedrijfsmiddelen
● Overbruggingskrediet
● Bancaire leningen
● Factoring
● Overheidssubsidies (w.o. provinciaal, regionaal, gemeentelijk)
2. Eigen vermogen, duurste vorm van financiering:
● Aandelenkapitaal (diverse soorten)
● Crowdfunding
● Angel-, seed-, venture capital
● Aandelenverwatering

Ga hierover zeker het gesprek aan met jouw financieel adviseur, accountant of CFO.

<< Terug naar Finance vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Wat te doen als ondernemer met betaling van salarissen, belastingen en hypotheek?

Greyt

Belastingaangifte en -betaling gaan (gezien de zware weging van bestuurdsaansprakelijkheid) normaliter altijd voor. In de Corona 
Crisis wordt door de overheid de mogelijkheid geboden uitstel van belastingbetaling, zonder consequenties, aan te vragen. 
Overwogen moet worden dat wanneer de continuïteit in gevaar komt alsnog betalingsonmacht bij de Belastingdienst te melden. 
Hierna hebben betalingen van salarissen van werknemers, waar jouw organisatie op draait, vaak prioriteit. Je kunt overwegen in 
overleg met hen en/of vakbonden een regeling te treffen, maar dat is lastig. Je kunt hen wel vragen minder te gaan werken en 
vrijwillig betaald of onbetaald verlof op te nemen. Ook uitstel van betaling van bijv. vakantiegeld komt voorbij. Qua (bedrijfs- of 
particulier) hypotheek zal hierover in contact met de bank worden getreden die in deze tijd hebben aangegeven een ‘betaalpauze’ 
van 3 maanden te kunnen aanbieden.

<< Terug naar Finance vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Financieringsronde: is een nieuwe ronde goed mogelijk in deze tijd?

Greyt

Het eerste aspect is hoeveel last jouw bedrijf heeft van deze crisis. Als het aantal en de frequentie van de orders op peil blijft, sta
je er extra goed voor bij een investeerder. Dus is het antwoord: ja, an sich is dat natuurlijk mogelijk maar gezien de ongunstige
economische vooruitzichten zullen de resultaat- en cashflow prognoses zwaar gechallenged worden door een investeerder. 
Ofwel, is er de komende jaren voldoende (vrije)cashflow om aan aflossings- en renteverplichtingen te voldoen? Het hangt
natuurlijk af van de omvang van de beoogde financiering en de financieringsvorm. Zo is een ‘asset based’ financiering met goed
onderpand of een hypothecaire lening op onroerende goed anders dan een leasecontract voor een bedrijfsmiddelen of een
rekening-courant krediet van een miljoen.  Er zijn altijd durfinvesteerders die juist nu instappen, alleen zullen de 
financieringsvoorwaarden een hogere opslag voor kredietrisico hebben.

<< Terug naar Finance vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Wat verwachten jullie nu van een bank?

Greyt

Wij zien banken wel proactief contact zoeken met hun klanten om mee te denken en hen te adviseren in deze lastige tijden. Wij
verwachten dat zij ondernemers een betaalpauze c.q. tijdelijk uitstel van betaling van aflossing en rente bieden en kredietlimieten
minder streng zullen bewaken. Zij hebben juist ook belang dat bedrijven doordraaien anders komen al hun bedrijfsleningen straks
in grote mate in ‘default’ en zal hun stroppenpot niet toereikend zijn. De praktijk is dat iedere ondernemer een eigen relatie heeft
met zijn eigen bank en betrokken adviseur.

<< Terug naar Finance vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe kan je zorgen dat je uitstaande betalingen binnenkomen? We merken dat mensen meer
en meer later gaan betalen.

Greyt

Strak en fair debiteurenbeheer met een goede doorlooptijd (conform verwachting) van ‘order to cash’ zonder klachten is de basis. 
Stuur klantvriendelijke aanmaningen, maar treedt voor zover mogelijk met hen in contact. Focus je op jouw grootste klanten en 
degene die je echt wilt en kunt behouden, vanuit de 80-20-regel. Ofwel, de 20% van jouw klanten die voor 80% van de omzet
zorgen. 

Het beste is dat in goed overleg met jouw belangrijkste, grootste debiteuren, heldere afspraken over betaaltermijnen worden
gemaakt die inderdaad zullen gaan afwijken van juridische afspraken. Wees daarin creatief en sta open voor voorstellen van jouw
debiteuren. Inzet van factoring of verpanding zien wij nu minder als een oplossing evenals kredietverzekering, als je nog moet
instappen.

<< Terug naar Finance vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

In crisistijd geldt: ‘cash is king’. Onze cliënten zullen langer wachten met betalen (of helemaal 
niet betalen), waardoor het moeilijker wordt om onze kosten te betalen. Wat is de beste 
methode hiermee om te gaan?  Is er een volgorde van welke (soort) kosten eerst betalen?

Greyt

Eerst personeelskosten (salarissen) -zij draaien jouw bedrijf-, dan belangrijke leveranciers voor jouw producten - zonder deze
inkoop geen omzet - en daarna leveranciers van overige bedrijfskosten. In de praktijk is, na de brutomarge, gemiddeld 70 tot 80% 
personele kosten en 20 tot 30% overige bedrijfskosten. Als laatste zullen financiële lasten komen.

<< Terug naar Finance vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe genereer je je cashflow goed, doordat debiteuren nu bijna allemaal later betalen?

Greyt

Zie ook de voorgaande vragen.  Let ook op jouw Cash Conversion Cycle; deze geeft weer hoeveel dagen, bijv. 60 dagen, een
bedrijf nodig heeft om aangekochte en geproduceerde producten om te zetten in cash. Ofwel, hoe snel zet ik mijn werk of 
producten om in geld.  

<< Terug naar Finance vragen

https://www.greyt.nl/blog/kennis_artikelen/top10-kpis-down-scalen-organisatie/


<< Terug naar het hoofdmenu

Nieuwsgierig hoe je als scale up in deze tijd omgaat met je waardering?

Greyt

Bedrijfswaardering van scale ups is veelal gebaseerd op een berekening waarbij de waardering wordt bepaald op basis van een
factor (‘multiple’) xl de genormaliseerde EBITDA over de komende jaren. Beide zullen naar verwachting in het algemeen niet hoger
zijn dan dat ze waren, tenzij jouw verdienmodel zeer gunstig is in deze tijd, en jouw bedrijf voorloopt qua digitalisering en 
duurzaamheid.

<< Terug naar Finance vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Nieuwe KPI’s in tijden van thuiswerken

Greyt

Wij zien niet zozeer nieuwe KPI’s in tijden van 
thuiswerken, maar wel zal de normering van sommige
KPI’s onderwerp van gesprek zijn. Denk aan die van 
productiviteit van medewerkers en doorlooptijd van 
orders. Verder zien wij dat de samenstelling van het KPI 
dashboard bij ‘scaling down’ de focus legt op andere KPI’s 
zoals klantbehoud en de cash conversion cycle. Greyt 
heeft een top 10 gemaakt van KPI’s bij het downscalen
van de organisatie.

VIE People

Het is goed om met je mensen in gesprek te gaan over 
wat jouw en wat hun verwachtingen zijn t.a.v. de KPI’s 
waar zij verantwoordelijk voor zijn, of met hun team mee 
bezig zijn. Wat is realistisch in deze tijd en zijn ze
überhaupt nog kloppend nu de situatie wellicht 180 
graden gedraaid is? Dit is ook een kans om hier kritisch
naar te kijken en de juiste persoonlijke kpi’s met elkaar te
spreken die je door crisis gaan loodsen.

<< Terug naar Finance vragen

https://www.greyt.nl/blog/kennis_artikelen/top10-kpis-down-scalen-organisatie/


<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe zorg je ervoor dat je liquiditeitsbegroting aan blijft sluiten bij de werkelijkheid?

Greyt

Zorg voor een strakke, eenduidige Planning & Control 
cyclus binnen jouw onderneming zodat jouw
verantwoordings- en stuurinformatie dagelijks (cash, 
werkkapitaal), wekelijks en maandelijks up-to-date is. En 
ook in een ritme zoals door Scaleup Company is 
geschetst, wordt besproken in het MT/DT. Belangrijk is 
dat alle fact based en actuele inputs vanuit Sales, 
Operations, Inkoop, Marketing en Finance op tafel
komen. Gebruik daarbij een uniform format en uniforme
aanlevering van data, zeker voor cashflow prognoses (zie
bijv. https://www.greyt.nl/blog/kennis_artikelen/greyt-
cashflow-week-forecast/)

ScaleUp Company

Ontwikkel een weekritme met je MT, Finance team, Sales 
en Inkoop waarop je een keer per week (bijvoorbeeld op 
donderdag einde dag) alle laatste inputs up-to-date hebt
voor je liquiditeitsbegroting. Besluit op basis daarvan over 
betalingen en eventuele andere acties zoals gesprekken
met stakeholders en structurele verbeteringen van 
liquiditeitspositie.

Tip: Eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de CEO en 
CFO, maar je hoeft niet al het werk zelf te doen. Maak 
iemand verantwoordelijk voor verwerken (en najagen en 
opvoeden van diegenen die de ernst hiervan initieel niet
gelijk zien).

<< Terug naar Finance vragen

https://www.greyt.nl/blog/kennis_artikelen/greyt-cashflow-week-forecast/


<< Terug naar het hoofdmenu

Welke signalen zijn belangrijk om te beslissen wanneer je het tijd is om personeel te laten
gaan als je niet met een schuld wilt eindigen? Er zit namelijk ook een transitievergoeding aan
vast.

Greyt

Als jouw omzet dusdanig reduceert dat je op korte en langere termijn niet meer winstgevend bent. Als je binnen afzienbare tijd
denkt in (structurele) betalingsproblemen te komen als je met de huidige bezetting doorgaat en je niet de financieringsruimte hebt
dit met vreemd of eigen vermogen op te vangen. Neem bij de doorrekening van het worst case scenario de transitievergoedingen
voor medewerkers mee.

<< Terug naar Finance vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe maak je scenario's op geld, mensen en organisatie - welke manieren zijn er?

Greyt

Werk altijd met jouw kern team een 3-tal (strategische) 
scenario’s uit (best, worst, base) waarin je de 
uitgangspunten als bedrijf formuleert (w.o. marktanalyse, 
SWOT, jouw strategie, doelen) in een, aangepast, 
businessplan (1-2 jaar) die je vertaalt naar een budget met 
daarin een prognose van jouw P&L, Balans en Cashflow. 
Onderbouw omzet, kosten en benodigde cash en/of 
financiering goed met aantallen (q) klanten, producten, 
orders en prijs (p) van producten, kosten medewerkers
etc. Ga deze scenario’s vooral met jouw kernteam
challengen en bediscussiëren. De dialoog aangaan en 
samen keuzes maken is erg belangrijk.

VIE People

Maak een overzicht van de kernprocessen in jouw bedrijf, 
voor zover nog niet gedaan en welke functies/rollen
daarin cruciaal zijn. Wie zijn die proces houders en 
eindverantwoordelijk voor dat proces? Maak tegelijkertijd
nu een vlootschouw van jouw mensen. Wie zijn jouw A 
spelers (zijn die voldoen aan je kernwaarden en echt
leveren) en wie niet? Zitten er nu voldoende A spelers op 
die kernrollen en kernprocessen? En heb je het 
personeelsoverzicht scherp? De einddata van contracten
moet je op een rij hebben en je wilt voorkomen dat die A 
spelers nu in crisis weglopen. 

<< Terug naar Finance vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe om te gaan met mindere winsten / verlies. Afschrijven over de jaren heen? Hebben
namelijk een STAK en in mei een vaste handelsronde.

Greyt

Verliezen neem je, wanneer zij voorzienbaar zijn of zich voordoen, en schrijf je niet af over de jaren heen. Activa of assets, 
immaterieel en/of materieel schrijf je bedrijfseconomisch gelet op de verwachte levensduur van dat actief af. En mede afhankelijk
van de waarderingsgrondslagen van jouw bedrijf zul je zeker nu naar de actuele marktwaarde kijken. Marktwaarde is altijd
onderwerp van discussie, maar uitsmeren over de jaren heen is niet zoals het hoort. Als in jouw STAK certificaten van aandelen
van een onderneming worden gehouden, die slecht performt dan zul je dit bedrijf afwaarderen door naar de marktwaarde versus 
de huidige boekwaarde te kijken.

<< Terug naar Finance vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Uitstel: welke mogelijkheden heb je om betalingen uit te stellen?

Greyt

Bij de Belastingdienst kun je (online) om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden (per rechtspersoon of fiscaal nummer) 
vragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Blijf echter op tijd
aangifte doen en wacht tot je een aanslag hebt ontvangen, dan pas kun je bijzonder uitstel aanvragen. (zie
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-
ondernemers-te-helpen) 

Verder is het mogelijk om verlaging van voorlopige aanslag(en) te vragen. Verwacht je als bestuurder van een rechtspersoon
betalingsproblemen, doe dan tijdig een melding van betalingsonmacht bij de Belastingdienst.

Voor uitstel van andere dan belastingbetalingen zie deze eerdere vraag op pagina 16 (de vraag “Wat zijn de slimste stappen om
eerst te ondernemen als plots alle omzet wegvalt?”)

<< Terug naar Finance vragen
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<< Terug naar het hoofdmenu

Welke best practices, learnings, maar ook welke verschillen, m.b.t.  ‘cash’ uit de kredietcrisis 
van 2008 kunnen we meenemen in de crisisaanpak van nu?

Greyt

Goede vraag, moeilijk te beantwoorden. Een virusuitbraak is een exogene schok voor de wereldeconomie met tijdelijk heftige
implicaties, tot een oplossing wordt gevonden door een vaccin of medicijn of dat wij hiermee leren leven als een nieuwe soort
griep die nu eenmaal voorkomt. De effecten zitten in verlies van vertrouwen en daarop volgende gedragsreacties die tot 
vraaguitval leiden. De uitbraak zal nu waarschijnlijk leiden tot een wereldwijde recessie. Cash zal niet makkelijk rond gaan. In de 
kredietcrisis was er verlies van vertrouwen in het bancaire systeem, er was sprake van een systeemcrisis terwijl wij nu een
gezondheidscrisis hebben. We kunnen nu gebruik maken van de met kapitaal versterkte banken en de noodpakketten van 
overheden en centrale banken. Cash is er bij hen genoeg maar de prijs zal wederom door kredietrisico opslagen voor de 
ondernemer oplopen. Zorg, net als de banken destijds deden, voor het ‘de-risken’ van jouw balans, jouw business en koop tijd met 
noodpakketten om je businessmodel bij te stellen. Bouw daarna meer buffers op die je helpen te overleven bij een volgende
pandemie of een nieuwe golf van het Coronavirus.

<< Terug naar Finance vragen



Sales vragen
Klik op de vraag

Aansturing sales in tijden van crisis?

Leadgeneratie in tijden van Corona?

Hoe kan je in deze tijd het beste omgaan met acquisitie?

Hoe vervang je het opdoen van nieuwe 
beurscontacten/prospects met een videoconferentie?

<< Terug naar het hoofdmenu



<< Terug naar het hoofdmenu

Aansturing sales in tijden van crisis?

ScaleUp Company

Voor sales is het belangrijk om slim te targetten, welke van onze klanten zijn nog in de markt? 
1. Dus eerst: Risk mapping over je hele klantenportfolio. Welke klanten staan er wel / niet goed voor en wat zijn de 

consequenties hiervan.
2. Hieruit volgt wie er nog wel kan betalen, bijvoorbeeld leveranciers aan overheden (of overheden zelf). Vraag deze partijen

milestones naar voren te halen (of zelfs of je facturen en betaalschema’s naar voren mag halen).
3. Adapt: wat zijn de meest relevante producten van dit moment? (Voorbeeld hier is de Buurtboer: zij leverden lunch aan

bedrijven. Ze hebben nu heel snel twee websites toegevoegd: bedrijfslunches thuis bezorgd en familie lunches). 
4. Maar wat is dan dat relevante aanbod? Bel met je top 20 klanten en vraag wat relevant is.
5. En dan heb je nog andere mogelijkheden om ze over de streep te trekken: uitgestelde of gespreide betaling, succesfee, 

vouchers, etc.

<< Terug naar Sales vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Leadgeneratie in tijden van Corona?

Greyt

De focus ligt nu, in onze ogen, niet op leadgeneratie maar op klantbehoud en het goed managen van jouw lopende order book. 
Van belang blijft wel zo goed als mogelijk met jouw branche, jouw markt en jouw netwerk in contact te blijven door virtueel, 
online, meetings, webinars of trainingen te organiseren als investering in en onderhoud van jouw relaties en netwerk. Verder is 
het erg belangrijk dat key business partners in jouw bedrijfsketen elkaar zo goed mogelijk helpen en ondersteunen om door deze
zware crisis, en mogelijke economische recessie, heen te komen. Zorg tot slot er ook voor dat het leuk blijft!

<< Terug naar Sales vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe kan je in deze tijd het beste omgaan met acquisitie?

ScaleUp Company

Ons contact is de afgelopen 2,5 week niet gericht geweest op sales maar op; wat heb je nodig, hoe kunnen wij jullie/jou helpen. 
Wat weten wij/of onze partners en specialisten in ons netwerk en kunnen die jou helpen? Luister hoe creatief je klant is en denk
mee, wat kun jij toevoegen om de nieuwe strategie kracht bij te zetten. Wij kijken nu zelf weer een beetje naar de langere termijn. 
Als je merkt dat jouw prospects dat ook doen, stel de vraag : Hoe ziet nu jouw ideale onderneming eruit in september? Wat heb je 
nodig om daar te komen? Kan je jouw budget inschatten waarmee je dit kan verwezenlijken? Heb je contact met andere
ondernemingen die ook deze hulp nodig hebben? Zou ik de deze hulp kunnen aanbieden? (samen komen we eruit!)

<< Terug naar Sales vragen



<< Terug naar het hoofdmenu

Hoe vervang je het opdoen van nieuwe beurscontacten/prospects met een 
videoconferentie?

Greyt

Organiseer webinars of webcasts op platforms of via videoconferentie software zoals MS Teams, Google Hangouts of Zoom, 
gefaciliteerd door een online host die presentaties via scherm deelt en deelnemers om beurten aan het woord laat. Er zitten wel
grenzen aan het aantal deelnemers. Just Do It! :-) Houd wel rekening met ieders privacy, zorg voor updates van deze software en 
check eventuele privacy- en veiligheidsproblemen en het privacybeleid dat partijen hanteren.

<< Terug naar Sales vragen



6 take aways uit
het webinar



‘Plan for the worst, hope for the best’

Werk z.s.m. 3 business scenario’s uit; de ‘best’, ‘base’ 
(of ‘management’) en ‘worst’ case, gebaseerd op jouw
business facts ofwel inputs van jouw kernteam en uit

jouw waardeketen. Dit betreft zowel forecasts van 
jouw P&L (winst & verliesrekening), Balans als

Cashflow. Monitor dagelijks en wekelijks je cashflow! 
Zo kun je als ondernemer, goed onderbouwd, moeilijke
keuzes maken en weet je waar je moet snijden, en of 

dat wel kan. Doel is om tijd te kopen om plannen bij te
kunnen stellen door jouw ‘cash out’ tijdelijk zoveel

mogelijk te beperken.

1 ‘Never waste a good crisis’

Deze crisis waarin alles meer op scherp komt te
staan geeft ook momentum om kritischer naar je 

organisatie en medewerkers te kijken. Wie staat er
nu op in je organisatie? Zou je al je medewerkers

weer opnieuw opnemen? Wie zijn je A-spelers? Een
uitgelezen moment voor een vlootschouw.

2



‘NOW’

Zorg dat je alle documenten die je NOW aanvraag
onderbouwen op 1 plek hebt verzameld. Zodat op 
het moment dat het UWV gaat controleren je niet

alles moet zoeken en het risico loopt te moeten
terugbetalen. Denk hierbij aan opzeggingen van 

klanten. Als je deze nog niet hebt, vraag dan 
alsnog een schriftelijke bevestiging waarin ze
aangeven de samenwerking te willen stoppen, 

afschalen of on hold zetten vanwege de corona-
crisis.

Tip voor morgen: start het proces voor aanvraag
van de NOW-regeling zodat je maandag 6 april a.s.

direct jouw aanvraag kunt indienen, en vraag
daarbij hulp. Vergeet ook niet direct om uitstel van 

belastingbetaling (loonheffing, omzetbelasting, 
vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting) 

aan te vragen en indien nodig betalingsonmacht te
melden aan de Belastingdienst.

3 ‘Stay connected’

Deze situatie is nieuw en spannend voor iedereen. 
Voor jou als ondernemer en voor je medewerkers. 

Blijf echt in nauw contact met je medewerkers, 
(directie)team, klanten en leveranciers. Wees 

creatief in contactmomenten en zorg ook voor het 
fun element. Hou ze op de hoogte wat er speelt en 

wees duidelijk over de afspraken die je maakt, 
bijvoorbeeld thuiswerken met kleine kinderen en 

de gewerkte uren of vakantiedagen. Deel een
traan en een lach, wees open en eerlijk over de 

huidige stress situatie, maar durf ook
‘performance’ afspraken met elkaar te maken. 

Samen moeten we eruit zien te komen.
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‘Keep Rhythm’

Het hebben van een goede meeting structuur is nu essentieel
met al het werken op afstand en adhoc. Blijf zorgen voor een

strak ritme in daily, weekly en monthly meetings. Zorg dat er in 
de Quarterly Meeting heldere (crisis) prioriteiten gesteld worden

voor dit kwartaal voor het bedrijf, alle teams en de personen
binnen deze teams. Blijf sturen op output en KPI’s.

5 ‘Offense en Defense’

Als iedereen zich met de corona-crisis gaat bemoeien dan weet
je één ding zeker: niemand maakt zich nog druk om de klant. Het 

Offense team is het Corona Team en is verantwoordelijk voor
alle urgente acties en (de aansturing van) speciale projecten. Het 
Defense team zijn alle andere mensen, dus het ‘business as usu-
al’ team. Voor het Defense team is het belangrijk om te weten

dat het Offense team met de crisis dealt; duidelijkheid zorgt voor
minder stress en meer output bij dit team. We snappen dat dit

lastig is, maar cruciaal is dat de meeste mensen (zo goed en 
kwaad als het gaat) de ogen op de bal houden en zorgen dat de 
“normale business” ook doorgaat en het contact met de klant

goed en behouden blijft.
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