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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Kijk op tijd vooruit p.2

Anticipeer op tijdelijk minder omzet en winst p.5

Bespaar op kosten bedrijfsvoering p.8

Zorg voor een recessieproof personeelsbeleid p.11

De coronapandemie, de oorlog in Oekraïne, exploderende energie

prijzen, gierende inflatie en de dreiging van een recessie. Het lijkt 

wel of uw onderneming van de ene crisis in de andere rolt. En het 

vervelendste is dat u niets aan deze mondiale crises kunt doen. Het 

enige wat u kunt doen is uw onderneming zo inrichten dat deze in 

staat is om de klappen op te vangen en het hoofd boven water te 

houden.

Als u zich tijdig voorbereidt, heeft uw onderneming meer kans om 

slechte bedrijfseconomische omstandigheden door te komen. In 

deze toolbox vindt u de handvatten om uw onderneming een stuk 

crisis bestendiger te maken, in de vorm van duidelijke tools en 

verhelderende artikelen.

https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/disclaimer
https://www.rendement.nl
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Maak uw onderneming crisisbestendig

In deze toolbox helpt u om te beginnen met het vooruitkijken. Hoe eerder u ziet dat er problemen kunnen ontstaan, 
hoe eerder u kunt beginnen met het voorkomen of oplossen ervan. Daarnaast is er het sowieso goed om eens goed te 
kijken naar de status van de continuïteit van uw onderneming. Ook wilt u altijd een crisisplan standby hebben, voor 
het geval dat.
Verderop vindt u in de toolbox hoe u kunt anticiperen op het moment dat de binnenkomende financiën toch sterk 
achteruit gaan. Allereerst hoe u de financiële ontwikkelingen in de gaten kunt houden, maar ook waar u kunt 
bezuinigingen op de bedrijfsvoering en hoe u andere kosten kunt beperken.
Tot slot moet u ook uw personeelsbeleid crisisproof maken. Niet alleen omdat loon vaak een van de grootste kosten
posten is, maar vooral ook omdat u als werkgever u een zorgplicht heeft voor uw werknemers, ook in slechte tijden. 
Daarnaast heeft u uw werknemers straks weer nodig als het weer beter gaat.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Maak uw onderneming crisisbestendig in vijf stappen

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Kijk op tijd vooruit

 ARTIKEL Bedrijfsstrategie aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’

De afgelopen tijd heeft u mogelijk snelle en rigoureuze beslissingen moeten nemen om uw onderneming 
draaiende te houden. U kunt echter niet eeuwig brandjes blijven blussen. Het is dus een goed moment om 
onderdelen van uw bedrijfsstrategie eens onder de loep te nemen en te zorgen dat de boel overal op orde 
is. Dit verdiepingsartikel gaat dieper in op het waarom en vooral: hoe.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/bedrijfscontinuiteit/verdiepingsartikel/bedrijfsstrategie-aanpassen-aan-het-nieuwe-normaal.html
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 ARTIKEL Veerkrachtige bedrijfsvoering cruciaal bij crisis

In tijden van crisis is niets zeker. Wie de deuren moet sluiten, niet wetende voor hoelang, heeft als eerste 
reflex: hoe overleef ik dit? Een crisis confronteert u met tal van onzekerheden. Door de bedrijfsvoering 
veerkrachtig in te richten, kunt u zich aanpassen aan de veranderende situatie. Lees in dit verdiepingsartikel 
hoe u het essentiële vasthoudt en creatief omgaat met de zaken die anders zijn geworden dan voorheen.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit is een verzamelbegrip voor alle zaken die ervoor nodig zijn om de kernwerkzaamheden 
van uw onderneming uit te voeren, zowel onder normale als uitzonderlijke omstandigheden. Dus als uw 
onderneming in woelige wateren terechtkomt, welke processen moeten er dan minimaal doorgaan om te 
blijven bestaan? In deze infographic leest u hoe u bedrijfscontinuïteit bereikt.

Opmerkingen

 ARTIKEL Wat is bedrijfscontinuïteit?

Niemand zit op problemen te wachten. En dan zeker niet op problemen die leiden tot een crisis. Een 
crisis kan namelijk voortgangsbedreigend zijn. Door kernelementen van uw onderneming tot stilstand te 
brengen, zorgt een crisis ervoor dat u niet in staat bent om uw onderneming draaiende te houden. Lees in 
dit verdiepingsartikel hoe u de continuïteit van uw onderneming kunt waarborgen.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/bedrijfscontinuiteit/verdiepingsartikel/veerkrachtige-bedrijfsvoering-cruciaal-bij-crisis.html
https://www.rendement.nl/bedrijfscontinuiteit/infographics/bedrijfscontinuiteit.html
https://www.rendement.nl/bedrijfscontinuiteit/verdiepingsartikel/wat-is-bedrijfscontinuiteit.html
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 V & A Is weinig leveranciers hebben een risico voor de continuïteit?

Als uw onderneming veel klanten heeft maar slechts weinig leveranciers, is dit een risico voor de 
bedrijfscontinuïteit. Het waarborgen van de continuïteit van de totale keten is echt essentieel voor de 
bedrijfsvoering. In deze Vraag & Antwoord leest u over de voornaamste risico’s, en hoe die te voorkomen..

Opmerkingen

 ARTIKEL Maak een bedrijfscontinuïteitsplan voor het onverwachte

Het vervelende van een crisis is dat de impact vaak groter is dan van tevoren werd gedacht. En vaak 
is handelen tijdens een crisis moeilijker dan daarvoor. Bedrijfscontinuïteit staat of valt met een goed 
doortimmerd plan. In dit verdiepingsartikel leest u wat er in zo’n plan moet staan.

Opmerkingen

 CHECKLIST Dit moet u opnemen in uw bedrijfscontinuïteitsplan

Hoewel een verstoring van kritische processen veelal onverwacht komt, is het wel degelijk mogelijk 
om uw onderneming erop voor te bereiden. Dit doet uw onderneming door middel van een 
bedrijfscontinuïteitsplan (bcp). Dit plan is uw kompas in tijden van crisis. Deze checklist bevat de 
elementen die u moet opnemen in een bcp, zodat u niets over het hoofd ziet.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/bedrijfscontinuiteit/vraag-en-antwoord/is-weinig-leveranciers-hebben-een-risico-voor-de-bedrijfscontinuiteit
https://www.rendement.nl/bedrijfscontinuiteit/verdiepingsartikel/maak-een-bedrijfscontinuiteitsplan-voor-het-onverwachte.html
https://www.rendement.nl/bedrijfscontinuiteit/tools/dit-moet-u-opnemen-in-uw-bedrijfscontinuiteitsplan.html
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 REKENTOOL Klopt uw crisisplan nog?

Het is aan te raden om een crisisplan met enige regelmaat weer onder de loep te nemen. Om een 
goed beeld te hebben wat er in een crisisplan moet staan, en hoe u er voor zorgt dat uw onderneming 
doorgaat tijdens de crisis, kunt u dit formulier invullen. U kunt met ermee bepalen of u alle facetten heeft 
meegenomen in uw crisisplan, zoals de risico’s en de impact, maar ook de communicatie.

Opmerkingen

 TOOLbOx Slim investeren met uw onderneming doet u zo

Om uw onderneming te laten groeien en floreren, ontkomt u er niet aan om te investeren in 
bedrijfsmiddelen. Hierbij krijgt u te maken met een aantal belangrijke fiscale gevolgen. De tools en 
informatie in deze toolbox helpen u om uw investeringen zo gunstig mogelijk uit te voeren, zodat u geen 
onnodige kosten maakt of geld misloopt.

Opmerkingen

Stap 3 Anticipeer op tijdelijk minder omzet en winst

 INFOGRAPHIC Budgetteren

Tegen het einde van ieder jaar moet u weer vooruitkijken naar het komende jaar en een budget vaststellen. 
Budgetteren is geen eenvoudige klus, maar erg belangrijk voor de sturing van uw onderneming. Wat zijn de 
belangrijkste stappen en wie heeft de verantwoordelijkheid? U ziet het in deze infographic.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/bedrijfscontinuiteit/tools/klopt-uw-crisisplan-nog.html
https://www.rendement.nl/investeren/toolbox/slim-investeren-met-uw-onderneming-doet-u-zo.html
https://www.rendement.nl/budgetteren/infographics/budgetteren.html
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 ARTIKEL Prognose van de omzet opstellen

De omzetprognose is de eerste stap van de budgetteringscyclus. Een omzetprognose maakt het niet 
alleen mogelijk om op de feiten vooruit te lopen. Hiermee kunt u ook de budgetten bijstellen op basis 
van de toekomstverwachting. En juist de omzet is de grootste onzekere variabele bij het maken van 
bedrijfsplannen. Lees in dit verdiepingsartikel hoe u ervoor zorgt dat u die toch goed voorspelt.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Overzichtelijke dashboards

Een dashboard is een visuele weergave van bedrijfsdata, onder andere in de vorm van kaarten, grafieken 
en taartdiagrammen. Een overzichtelijk dashboard bevat niet te veel data, maar laat direct zien hoe het 
bijvoorbeeld gesteld is met de omzet van verschillende producten en diensten over een bepaalde periode. 
In deze infographic ziet u een voorbeeld van hoe zo’n dashboard eruit zou kunnen zien.

Opmerkingen

 REKENTOOL Omzet voorspellen met Excel

Met het programma Excel kunt u modellen maken waarmee u de omzet en winst van het lopende boekjaar 
én de daarop volgende boekjaren kunt voorspellen. Deze rekentool laat zien hoe u uw omzet kunt 
voorspellen voor de komende jaren.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/budgetteren/verdiepingsartikel/prognose-van-de-omzet-opstellen.html
https://www.rendement.nl/data-analyse/infographics/overzichtelijke-dashboards.html
https://www.rendement.nl/boekhouden/tools/omzet-voorspellen-met-excel.html
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 REKENTOOL Een balans met ratio’s maken voor inzicht in financiën

Een balans geeft u inzicht in de financiën van uw onderneming. U weet vervolgens direct hoeveel financiële 
ruimte u nog heeft. Hulpmiddelen die u nog meer inzicht kunnen verschaffen, zijn ratio’s. Deze ratio’s 
geven bijvoorbeeld weer hoe liquide de onderneming is en hoeveel u overhoudt. De uitkomsten die 
voortvloeien uit deze tool helpen u bij de beoordeling van de bedrijfsgegevens. Met deze rekentool kunt u 
de balans simpel en snel opmaken. U vult de bedragen in en geeft de balansposten een naam. Vervolgens 
worden verschillende ratio’s berekend.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Rentabiliteitsratio’s

De onderstaande ratio’s kan een financial gebruiken om te kijken hoe een onderneming ervoor staat. De 
REV, RTV en RVV geven inzicht in de rentabiliteit. Dit is een indicatie voor de winstgevendheid. U kunt deze 
kengetallen berekenen met behulp van de formules in deze infographic.

Opmerkingen

 REKENTOOL Liquiditeitsprognose berekenen

Liquiditeitskengetallen geven u inzicht in de liquide positie van een onderneming. Het kengetal liquiditeit 
is een absoluut kengetal dat direct kan weergeven hoeveel geld er (in de kas) beschikbaar is. Met 
deze rekentool berekent u de kasliquiditeit met behulp van verschillende posten op de balans van een 
onderneming. De rekentool is bedoeld om een overzicht van meerdere maanden op te nemen, zodat een 
prognose van de liquiditeitsstroom ontstaat.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/boekhouden/tools/een-balans-met-ratios-maken-voor-inzicht-in-financien.html
https://www.rendement.nl/begroten/infographics/rentabiliteitsratios.html
https://www.rendement.nl/begroten/tools/liquiditeitsprognose-berekenen.html
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 TOOLbOx Zo past u de ondernemersregelingen correct toe

De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven geroepen om ondernemen, investeren 
en innoveren te stimuleren. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB), en voldoet u aan de 
voorwaarden, dan kunt u profiteren van verschillende aftrekposten op uw winst voor de IB. In deze toolbox 
hebben we de regelingen voor ondernemersaftrek voor u op een rijtje gezet.

Opmerkingen

 V & A Hoe kom ik in aanmerking voor kwijtschelding van belastingen?

Als u uw aanslagen niet kunt betalen is de eerste stap natuurlijk om uitstel van betaling vragen. Dit uitstel 
is natuurlijk geen afstel. Kwijtschelding wordt namelijk alleen verleend als u een crediteurenakkoord bereikt. 
Dit wil zeggen dat met alle schuldeisers is afgesproken dat een gedeeltelijke betaling tegen finale kwijting 
plaatsvindt. Lees in deze Vraag & Antwoord wat de voorwaarden voor kwijtschelding zijn.

Opmerkingen

Stap 4 Bespaar op kosten bedrijfsvoering

 CHECKLIST Efficiëntere werkprocessen in uw organisatie

Bij iedere onderneming sluipt het er langzaam in: inefficiënt werken. Om efficiënt én effectief te blijven is 
het belangrijk om regelmatig uw werkprocessen na te lopen en verspilling van tijd, geld en middelen eruit 
te halen. Dit vraagt om het periodiek of continu doorlichten van uw werkprocessen op de acht vormen 
van verspilling die zijn geïdentificeerd in de LEANmethode. Gebruik deze checklist om ineffectieve 
werkprocessen in uw onderneming te herkennen en te verbeteren.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/ondernemersaftrek/toolbox/zo-past-u-de-ondernemersregelingen-correct-toe.html
https://www.rendement.nl/contact-belastingdienst/vraag-en-antwoord/hoe-kom-ik-in-aanmerking-voor-kwijtschelding-van-belastingen
https://www.rendement.nl/reorganisatie/tools/efficientere-werkprocessen-in-uw-organisatie.html
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 ARTIKEL Besparingsmogelijkheden op bedrijfsruimte

De crisis heeft waarschijnlijk ook uw onderneming voor uitdagingen gesteld, waardoor u misschien op 
zoek bent naar kostenbesparingen om de schade te beperken. Wat dacht u van een kleiner pand? Want 
misschien willen uw werknemers sinds de pandemie graag meer thuiswerken. In dit verdiepingsartikel leest 
u met welke overwegingen u rekening moet houden om vast te stellen of een verhuizing naar een ander 
kantoorpand inderdaad een kostenbesparende optie is.

Opmerkingen

 ARTIKEL Kan mijn onderneming besparen op zakelijke contracten?

Eén voorspelling over 2023 die zeker uitkomt, is dat het een waanzinnig duur jaar wordt voor uw bv. U 
zult waarschijnlijk uw eigen tarieven verhogen, maar valt er ook nog ergens te besparen op uw zakelijke 
contracten? En mogen uw leveranciers eigenlijk ongelimiteerd de prijs verhogen? Antwoorden op deze en 
andere vragen over contracten leest u in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 ARTIKEL Realiseer kostenbesparingen door te outsourcen

Als financial moet u ervoor zorgen dat de directie constant op de hoogte is van het financiële reilen en 
zeilen van de onderneming. Maar uw werk bestaat uit meer dan alleen het ophoesten van cijfertjes. Zeker 
als de onderneming in een crisis raakt, vervult u een belangrijke adviserende rol. Als het bergafwaarts 
gaat met het bedrijf, bent u immers de eerste die dat signaleert. In dit verdiepingsartikel leest u wanneer 
outsourcen een optie is.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/bedrijfspand/verdiepingsartikel/klein-maar-fijn-werken.html
https://www.rendement.nl/ondernemingsrecht/verdiepingsartikel/kan-mijn-onderneming-besparen-op-zakelijke-contracten.html
https://www.rendement.nl/budgetteren/verdiepingsartikel/realiseer-kostenbesparingen-door-te-outsourcen.html
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 V & A Welke subsidiemaatregelen zijn er voor energiebesparing?

Als u de bedrijfsvoering wilt verduurzamen, kunt u een beroep doen op verschillende regelingen. In de 
subsidiewijzer van de RVO vindt u allerlei subsidies en regelingen op het gebied van duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De belangrijkste vindt u in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 VIdEO Het belang van goed debiteurenbeheer

Als een afnemer zijn rekeningen niet betaalt, kan dit grote gevolgen hebben voor uw onderneming. Joost 
Nagtegaal legt uit hoe debiteurenbeheer uw onderneming kan behoeden voor financiële dompers, in 1 
minuut. Bekijk de video.

Opmerkingen

 TOOLbOx Grip houden op uw debiteuren in 7 stappen

Goed debiteurenbeleid kan problemen door betalingsachterstanden van klanten voorkomen. Deze toolbox 
geeft u de informatie en de tools voor de opzet en uitvoering van een debiteurenbeleid.

Opmerkingen

 VIdEO Geld besparen met goed crediteurenbeheer

Goed crediteurenbeheer kan uw onderneming behoorlijk wat geld opleveren aan betalingskortingen en 
rentebesparing. Joost Nagtegaal legt uit hoe u dit inzet in 1 minuut. Bekijk de video.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/ondernemersaftrek/vraag-en-antwoord/welke-subsidiemaatregelen-zijn-er-voor-energiebesparing
https://www.rendement.nl/debiteurenbeheer/tools/het-belang-van-goed-debiteurenbeheer.html
https://www.rendement.nl/debiteurenbeheer/toolbox/grip-houden-op-uw-debiteuren-in-7-stappen.html
https://www.rendement.nl/debiteurenbeheer/tools/geld-besparen-met-goed-crediteurenbeheer.html
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Opmerkingen

Stap 5 Zorg voor een recessieproof personeelsbeleid

 TOOLbOx Maak uw personeelsbeleid recessieproof

Recessie is een onvermijdelijk onderdeel van onze economie. Alleen, niemand kan met zekerheid zeggen 
wanneer een recessie zich aandient, hoe lang deze duurt en hoe ernstig de financiële malaise zal zijn. 
Wat wel zeker is, is dat als u nu de tijd neemt om u voor te bereiden op slechtere bedrijfseconomische 
omstandigheden, de kans groter is dat uw onderneming de recessie doorkomt.
Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Deze toolbox helpt u bij het recessieproof maken van 
uw personeelsbeleid.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over het crisisproof maken van uw 
onderneming, kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee 
gratis uw vraag via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen vijf werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/reorganisatie/toolbox/maak-uw-personeelsbeleid-recessieproof-in-zeven-stappen.html
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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