
T I J D S C H R I F T CONTROLLING

37

n
r

 1
2

  d
e

c
e

m
b

e
r

 2
0

0
3

St reef na ar maximale vr i je kass t room 
C A S H  M A N A G E M E N T H. de Jong, vice president, Celerant Consulting Benelux

Het belang van de
cash conversion cycle

In deze onzekere tijden is het voor het overleven van
organisaties van groot belang om over voldoende cash te
beschikken. Leveranciers jagen op hun geld en klanten
stellen het betalen van facturen juist zoveel mogelijk uit.
Hoe haal je voordeel uit de periode tussen betaling aan de
leverancier en ontvangst van geld van klanten, oftewel hoe
werkt de cash conversion cycle? 

HENK DE JONG

Het is een
stuk veiliger
om cash te
hebben dan
om cash vast
te laten
zitten in
voorraden.
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Pakweg twee decennia geleden was het nog heel normaal een
bedrijf te beoordelen op de winst. De winst was het bedrag dat
overbleef nadat de operationele winst verminderd was met de
financieringskosten en de belastingen. Echt geld dat op tafel lag
en waarvan je kon besluiten een deel in kas te houden en een
deel uit te keren aan de aandeelhouders.
In het vorige decennium deed het begrip EBITDA zijn intrede:
earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation.
Ineens keken we niet meer naar de echte harde winst, maar
werd een aantal kostenposten uit de berekening gehaald. Zo
werden rente, belastingen en afschrijvingen niet meer meegere-
kend. Dit alles onder het motto dat dit een beter beeld geeft van
de structurele ontwikkeling van de nettowinst. Er werd een
droomwereld geschapen, want die andere kosten waren en zijn
er nog steeds en ze moeten wel degelijk worden opgehoest. Wat
heb je immers aan een structurele verbetering van de nettowinst
als je inmiddels omvalt onder het gewicht van de schulden?
Inmiddels hebben we weer wat nieuws verzonnen: de vrije kas-
stroom. Vrij betekent dat het om middelen gaat die aangewend
kunnen worden voor bijvoorbeeld schuldsanering. Er is al reke-
ning gehouden met uitgaven voor investeringen. Het recept
voor de vergroting van de vrije kasstroom ziet er als uit:
• reductie in productiekosten;
• beter beheer van het werkkapitaal door efficiënter om te gaan

met voorraden, inclusief onderhanden werk en handelsdebi-
teuren sneller te laten betalen en zelf rekeningen zo laat
mogelijk betalen;

• minder investeren;
• bedrijfsonderdelen verkopen.

De twee laatstgenoemde aspecten in dit lijstje leveren een zeer
voorspelbare uitkomst op, namelijk een krimpend bedrijf 
(zie ook Ahold). Ondernemers zijn in principe niet op aarde
om bedrijven te laten krimpen. Zij dienen te zorgen voor eco-
nomische groei. Het aspect van klanten snel laten betalen en
zelf langzaam de hand op de knip te houden, is relatief simpel
en als je er mee weg komt, waarom zou je het dan niet doen?
Veel bedrijven doen het en het is verwonderlijk te zien hoe-
veel bedrijven hiervan nog kunnen profiteren. Gewoon doen
dus!
Veel complexer zijn de overige aspecten van het hierboven
genoemde lijstje. We komen hier op het terrein van gedegen
operationeel management.

Vrije kasstroom
Hoe beïnvloedt de operationele cyclus van een productiebedrijf
de vrije kasstroom? Door inkoop komen grondstoffenvoorra-
den op de balans. Hiervoor worden verplichtingen aangegaan
en ontstaat de post crediteuren. Door productie worden de
grondstoffenvoorraden verkleind en ontstaat er onderhanden
werk en voorraad eindproduct. Doordat elke productiestap
waarde toevoegt, neemt de waarde van de voorraden op de
balans toe. Door verkoop wordt de voorraad eindproduct ver-
kleind en ontstaat de post debiteuren. Door verkoop komt geld
binnen en door inkoop gaat er geld uit, evenals door betaling
voor niet-operationele activiteiten. Deze cyclus herhaalt zichzelf
zolang de productieactiviteit van de onderneming continueert
(zie figuur 1).
Een andere presentatiewijze wordt gegeven in figuur 2.
Belangrijk is te constateren dat in dit geval de leverancier
betaald wordt alvorens er geld ontvangen wordt van de klanten.

Dit komt doordat de onderneming voorraad moet houden
(grondstoffen, onderhanden werk en voorraad eindproduct). De
periode tussen betaling aan de leverancier en ontvangst van geld
van klanten heet de cash conversion cycle (CCC). De netto-
investering die een onderneming moet doen om zijn operatione-
le cyclus te financieren, komt overeen met de grootte van het
werkkapitaal: (debiteuren + voorraad) - (crediteuren). 
Cash maakt geen deel uit van het werkkapitaal, daar de hoe-
veelheid cash op de balans een representatie is van de hoeveel-
heid cash die overblijft, nadat voor alle investeringen (inclusief
die voor het werkkapitaal), is betaald. De hoeveelheid cash
wordt dus beïnvloed door de operationele cyclus, maar maakt
er strikt genomen geen deel van uit.

In figuur 2 is nog weer eens duidelijk te zien dat de cash conver-
sion cycle korter wordt naarmate leveranciers later betaald wor-
den en klanten eerder betalen. Om dat laatste te kunnen
bewerkstelligen, moet er uiteraard wel eerst een product zijn om
te verkopen. Om de cash conversion cycle nog verder te verkor-
ten, dient de voorraadperiode te worden ingekort. Oftewel, de
operationele prestatie dient te worden verbeterd. Het gaat om
een structurele verbetering van de manier waarop een bedrijf
zijn bedrijfsprocessen heeft georganiseerd. Het raakt ook de
vraag hoe de managementsystemen zijn ontworpen en worden
gebruikt en hoe met het menselijk kapitaal in de organisatie
wordt omgegaan. Daar zitten tegelijkertijd de fundamentele
sterktes of zwakten van een bedrijf. De laatstgenoemde moeten

Cash

I nkoop

Productie

Verkoop
I nvloed op de balans:

Crediteuren
Grondstoffenvoorraad

I nvloed op de balans:
Grondstoffenvoorraad
Onderhanden werk
Voorraad eindproduct

I nv loed op de balans:
Debiteuren
Voorraad eindproduct

Bron: Finance for executives, Hawawini and Viallet

Betalingen voor ondersteunende 
activiteiten

Figuur 1

De operationele cyclus van een onderneming en de invloed
op de balans

Figuur 2

De cash conversion cycle (CCC)
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worden aangepakt om op de middellange en lange termijn een
gezond bedrijf te creëren. 

Gedegen operationeel management
De omgeving waarin bedrijven opereren is veel complexer
geworden. Het is de vraag of de economische cyclus nu door zijn
dieptepunt heen is, of dat er nog slechtere tijden komen.
Nederland is inmiddels in een recessie beland. Afzetmarkten val-
len uiteen in steeds meer en steeds kleinere niches. Afnemers ver-
wachten steeds kortere order cycle times. Van bedrijven wordt
een steeds grotere mate van flexibiliteit gevraagd. In een situatie
van een toenemende productdiversiteit, kortere order cycle times
en kortetermijnverschuivingen in de samenstelling van het af te
leveren productenpakket zowel in volume als in mix, is het
extreem moeilijk om de voorraadperiode te verkorten. En toch
zal het moeten, want in deze onzekere tijden is het ook een stuk
veiliger om cash te hebben dan om cash vast te laten zitten in
voorraden. De oplossing kan niet gevonden worden in een speci-
fiek deel van de supply chain. De oplossing komt tot stand door
elk element van de keten goed te laten presteren (zie figuur 3).
Figuur 3 moet worden bekeken vanuit het oogpunt dat een uit-
stekende service aan de klant dient te worden geleverd. Dit bete-
kent onder meer dat die producten geleverd worden die
gevraagd worden in de juiste hoeveelheid, van de juiste kwa-
liteit en op het juiste moment.
Om het beoogde serviceniveau zeker te stellen, wordt met een
buffer gewerkt tussen productie en aflevering (de uitgaande
logistiek). Naarmate de productie onbetrouwbaarder is, dient
een grotere buffer te worden gehandhaafd. Veelal liggen er ook
tussenvoorraden tussen verschillende productiestappen. Om
hogere voorraden dan strikt noodzakelijk te voorkomen, is het
cruciaal dat in de productie:
• met capabele processen en productontwerpen wordt

gewerkt;
• productieprocessen begrepen en volledig worden beheerst;
• de productiemiddelen in goede staat zijn en op de juiste

manier worden bediend;
• er met duidelijke en realistische doelstellingen wordt

gewerkt;
• medewerkers betrokken zijn, zich eigenaar voelen en over de

juiste vaardigheden beschikken;
• de juiste grondstoffen aanwezig zijn in de juiste hoeveelheden

en van de juiste kwaliteit (dit stelt eisen aan het forecasting
en planningsproces en de productie- en logistieke processen
van de toeleveranciers); 

• relevante informatie beschikbaar is, van hoge kwaliteit en
betrouwbaar.

Forecasting en planning dienen hun steentje bij te dragen door:
• een hoge voorspelnauwkeurigheid te bewerkstelligen;

• de planstabiliteit hoog te houden (hier komen de effecten van
onnauwkeurige forecasting en slechte productieplanstabiliteit
samen);

• met de juiste standaarden te werken;
• de voorraadsituatie 100 procent transparant te maken.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn hiervoor geen
grootschalige investeringen nodig in hard- of software. De
oplossing, het bereiken van het beoogde resultaat (voorraadpe-
riode maximaal x dagen), wordt gerealiseerd door een gedrags-
verandering bij medewerkers op alle organisatorische niveaus.
Dus zowel bij de CEO als bij de jongste bediende. De hefbomen
om die gedragsverandering te bewerkstelligen zijn processen,
systemen (overleg- en besluitvormingssystemen vooral en ook
IT-systemen) en de manier waarop medewerkers met elkaar
samenwerken. Een holistische benadering is noodzakelijk (zie
figuur 4).

Conclusie
De afgelopen jaren is de nadruk met name gelegd op financieel
management van een bedrijf. Uiteraard is dit uitermate belang-
rijk, maar het echte potentieel wordt alleen geleverd als ook de
onderneming structureel inhoudelijk goed wordt gemanaged.
Werken aan de operationele prestatie is als een mes dat aan
twee kanten snijdt. Een uitstekende operationele prestatie
draagt bij aan de klantentevredenheid. Marktaandeel kan wor-
den behouden of zelfs vergroot. Een uitstekende operationele
prestatie voorkomt verspilling en levert ook daarmee een bijdra-
ge aan het zorgvuldige gebruik van de middelen die aan de
onderneming ter beschikking worden gesteld. En de voorraad-
periode wordt geminimaliseerd. Op meerdere wijzen wordt bij-
gedragen aan de groei van de vrije kasstroom.
De benodigde veranderingen komen niet voort uit grote investe-
ringen in hard- en software. Zij komen uit een gedragsverande-
ring van medewerkers op alle niveaus van de organisatie. 
In formule: CCC = DSO + DII - DPO
DSO = days of sales outstanding
DII = days in inventory
DPO = days payable outstanding

Figuur 3

Een grof overzicht van de relevante elementen

Figuur 4

Verbetering van resultaten door op de juiste wijze het
gedrag van de medewerkers te beïnvloeden.
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Mensen

• In lijn met bovenliggende doelen
• Kernprocessen en ondersteunende processen

• In lijn met de bovenliggende doelen en het gewenste gedrag zekerstellend
• Rapportagestructuren, KPI-boom, doelen, meetsystemen, beloningssystemen

• Mensen moeten begrijpen hoe hun rol bijdraagt aan de verandering
• Mensen moeten de benodigde vaardigheden ontwikkelen voor de nieuwe situatie
• Rolmodellen op elke niveau ‘must walk the talk’

–C


