Up To Date
Maakindustrie
Je onderneming
future proof houden

In deze Up To Date
lees je meer over:

De maakindustrie kent verschillende uitdagingen.
Denk aan ontwikkelingen, zoals samenwerking
in de keten, internationalisering en robotisering.

• Hoe breng je risico’s goed in kaart

Maar ook de uitdaging hoe om te gaan met de

• Aansprakelijkheidsrisico

brexit, groeivertraging en protectionisme in de

• Inzetten van goed creditmanagement

wereldhandel. De coronacrisis zorgt daarbij voor

• De balans tussen oudere en jongere medewerkers

nieuwe onzekerheden.

verkennen
voorkomen
verzekeren
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De maakindustrie in beeld
De maakindustrie is een van de motoren

verwachting voor 2020 zal bijgesteld moeten

van de Nederlandse economie. Voor maart

worden en de verwachting is dat de economie

2020 was er een groeiverwachting voor de

zal krimpen.

maakindustrie van circa 2%.
Hoelang dit gaat duren is nu moeilijk te voorspellen.
Met een goed draaiende economie, was de

Het is afhankelijk van verschillende factoren, zoals

verwachting dat ook de maakindustrie zou

het vertrouwen in de economie, het al of niet

profiteren van de verdere groei. De sector is

oplaaien van het virus in de wereld en de vraag

voor een belangrijk deel afhankelijk van export.

naar producten waarin je met je bedrijf actief bent.

Het veranderende handelsbeleid en de op handen

Op dit moment betekent het voor veel bedrijven een

zijn de brexit waren daarom al ingecalculeerd

een stap terug, om straks weer 2 stappen vooruit

in de 2% groeiverwachting voor 2020.

te zetten. Dit jaar is belangrijk om je strategie te
herijken en alle zeilen bij te zetten. Zo maak je je

In het eerste kwartaal van 2020 is er veel zand

bedrijf klaar voor een verdere toekomst.

in de economische raderen gekomen door de
wereldwijde uitbraak van de coronacrisis.

Focus je daarbij op je medewerkers en op een goed

Deze crisis veroorzaakt mogelijk wereldwijd

debiteurenbeheer. Met aandacht voor deze twee

een economische recessie die niet aan de

gebieden ben je straks goed voorbereid op groei bij

maakindustrie voorbij zal gaan. De groei-

een weer aantrekkende economie.

Inspelen op trends
Stilstaan is geen optie, dus de maakindustrie

het gebied van verduurzaming. Ogen zijn gericht

moet naar de toekomst blijven kijken om te

op de industrie als het gaat om het reduceren

groeien. Belangrijke trends voor 2020 om op

van broeikasgassen en circulair ondernemen.

in te spelen of rekening mee houden zijn

De industrie zet al de nodige stappen, maar

robotisering, circulair ondernemen, juiste

extra inzet is noodzakelijk. De maatschappelijke

kennispartner kiezen, delen productiefaciliteiten,

druk neemt toe. Allemaal uitdagingen die wel

gezamenlijke productontwikkeling en

invloed hebben op de ondernemingsvoering en

marktbewerking. Inspelen op die trends én de

winstgevendheid van de ondernemingen.

snel veranderende markt is gemakkelijker gezegd
dan gedaan. In de maakindustrie is vaak een
tekort aan personeel met de juiste vakkennis.
Dit tekort is vaak een rem op de groei van
bedrijven in de maakindustrie. Er is vooral
behoefte aan specifieke technische vakkennis
en ervaring, waarbij een belangrijke rol
weggelegd is voor kennisoverdracht aan de
jongere generatie. Daarnaast is de consument
ook kritischer geworden naar ondernemingen op
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Risicobewust
vooroplopen
en vooruitkijken

Iedere ondernemer zal beamen dat risico’s
onvermijdelijk zijn om groei en strategische
doelstellingen te behalen. Maar alleen als de
kansen groter zijn dan die risico’s, kun je ambities
realiseren. Met een goed risicobewustzijn kun je
gericht investeren in oplossingen. VLC & Partners
vindt het belangrijk dat bedrijven vooruit kunnen,
nieuwe initiatieven ontwikkelen, verder groeien
of de bestaande business uitbouwen. Ons
risicomanagement helpt daarbij.
Om risico’s beheersbaar te maken heeft VLC & Partners een
risicomodel dat in vier stappen risico’s inzichtelijk maakt en
laat zien welke acties je kunt ondernemen.

Risico model VLC & Partners

1 Bewustwording

Gesprek over ontwikkelingen door
deskundige medewerkers van VLC &
Partners met specifieke sectorkennis

2 Risico’s in kaart

Financiële risico’s
Operationele risico’s
Strategische risico’s

3 Risicoanalyse

Analyse maakt impact en de
waarschijnlijkheid van risico’s op de
organisatie inzichtelijk en overzichtelijk

4 Maatregelen

Risico’s accepteren
niet nemen
overdragen
verminderen

STAP 1

Bewustwording

STAP 2

Risico’s in kaart

Deskundige medewerkers van VLC & Partners

Op basis van de bewustwording is het mogelijk

met relevante en actuele kennis van uw branche

om de risico’s van een bedrijf in kaart te brengen,

voeren een diepgaand gesprek over de markt,

afgezet tegen de bedrijfsdoelstellingen. Met een

kansen en ontwikkelingen. Een gesprek met een

Integraal Risico Management (IRM), heb je de

risicoadviseur geeft een globaal inzicht

risico’s rond jouw bedrijf zoveel mogelijk in beeld.

in de risico’s rond de onderneming.
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STAP 3

Risicoanalyse

2. Risico’s niet nemen

Nadat we de bedrijfsvoering en de risico’s in

Je kunt op grond van de risico’s besluiten een

kaart hebben gebracht, onderzoeken we de

bepaalde stap toch niet te zetten, zoals een

waarschijnlijkheid en de impact daarvan op jouw

uitbreiding van de dienstverlening.

organisatie. Ons instrument Business Continuity
Plan (BCP) geeft je een draaiboek in handen

3. Risico’s overdragen

waarmee je in geval van calamiteiten snel de

Je kunt ervoor kiezen de risico’s – of een deel ervan

juiste acties kunt ondernemen om jouw bedrijf

– over te dragen aan een andere partij. VLC &

draaiende te houden.

Partners verzorgt verzekeringsprogramma’s die
toegespitst zijn op jouw situatie en werkt daarbij

STAP 4

Maatregelen

samen met verzekeraars in binnen- en buitenland.

Samen bepalen we welke maatregelen je kunt
nemen. We onderscheiden daarbij vier mogelijke

4. Risico’s verminderen

keuzes:

Je kunt risico’s ook verkleinen door bijvoorbeeld
preventiemaatregelen te nemen. Denk daarbij

1. Risico’s accepteren

aan contractmanagement om leverings- en

Als de kans op een risico klein is, en de mogelijke

inkoopvoorwaarden op de juiste manier te

gevolgen beperkt, kun je overwegen dit risico te

beoordelen.

accepteren of er een reservering voor te maken.

VOORBEELD CASUS

Is uitbreiding het
risico waard?
Een bewerker van zuivelproducten wil zijn
afzetgebied uitbreiden naar de Verenigde
Staten (VS). Aangezien er bij export naar de
VS andere aansprakelijkheidsrisico’s komen
kijken, zoals veel hogere schadeclaims, raakten
we in gesprek. Los van het aanpassen van de
aansprakelijkheidsverzekering hebben we vooral
gekeken naar de leveringsvoorwaarden. Wordt
er gebruik gemaakt van een vendor? Aan welke
Staten wordt geleverd? Wat is de verwachte
omzet? Op basis hiervan kun je een nog beter
besluit nemen om wel of juist niet aan de VS
te leveren. We hebben dit samen met de klant
uitgezocht en hij weet waaraan hij moet voldoen
om zaken te doen.
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Vooroplopen en vooruitkijken in de
maakindustrie
Je onderneming groeit en dat is natuurlijk
goed nieuws. Maar een gevolg is dat
groei ook effect heeft op de toename
van risico’s binnen de onderneming.
Betalingen kunnen achterwege blijven.
Onverwachte schades ontstaan en
wiens verantwoordelijkheid is dat dan.
Hoe pak je die uitdagingen slim aan?
Waaraan moet je denken?

2

Implementeer een strak ingericht 		
creditmanagement; regel in dat je altijd
vooraf je klanten en prospects toetst op hun
kredietwaardigheid. Je komt dan niet zo snel
voor onverwachte verrassingen te staan, met
alle gevolgen van dien.

3

Investeer in een gestroomlijnd facturatieproces; met goede facturatiesoftware richt je
je processen goed in, wat je veel tijd bespaart
waardoor je je investering snel terugverdient.

Effectief debiteurenbeheer is belangrijk
voor een goede cashflow

Wij kunnen je helpen en van advies voorzien om

Zorg ervoor dat je processen op orde zijn, risico’s

een goed en gestroomlijnd proces voor je op

zijn afgedekt en dat je je afleverafspraken bent

te zetten.

nagekomen. De facturen heb je verstuurd en
nu zijn je klanten aan de beurt om te betalen.

Aansprakelijkheidsrisico’s goed regelen

Sindsdien wacht je op de betaling. Hoe zorg

Niet alleen onvoldoende debiteurenbeheer is

je ervoor dat je betaald krijgt? Want één niet-

een risico voor je bedrijf. Door de groeiende

betalende klant kan ook het voortbestaan van je

complexiteit (robotisering, verschillende

onderneming in gevaar brengen. Het is daarom

samenwerkende ketens) in de maakindustrie

verstandig om een goed creditmanagementbeleid

nemen ook de schaderisico’s toe. Het gaat er

te hebben. Zo beperk je het risico van wanbetaling

uiteindelijk om schadekosten goed beheersbaar

tot een minimum en optimaliseer je je interne

te maken. Dat kun je regelen met een goed

processen. Hierdoor krijg je als ondernemer

contractmanagementbeleid. Hiermee krijg je

een goed beeld van de kredietwaardigheid

beter inzicht in de aansprakelijkheidsrisico’s.

van je klanten en prospects. Want een goed

Je kunt denken aan bijvoorbeeld montagerisico’s,

creditmanagement zorgt ervoor dat je je

een robot die tegen een gevaarlijke stoffentank

groeiambities kunt financieren vanuit je cashflow.

aanrijdt of de ICT-afhankelijkheid van productie-

Zo borg je de continuïteit van je bedrijf en

en ondernemingsprocessen. Eén hack kan

realiseer je groei met je werkkapitaal. Een

verstrekkende gevolgen hebben voor je

rooskleurige toekomst door een strak ingericht

productieproces, ondernemingsvoering en klanten.

creditmanagement.

De hamvraag: bij wie ligt de aansprakelijkheid?
Daarnaast groeien ook de risico’s rond je

Zo richt je in 3 stappen een goed credit-

aansprakelijkheid door de toenemende

management:

internationalisering. Dankzij onze grote

1

Breng je debiteurenrisico in kaart; hierdoor

internationale netwerk kunnen wij alle risico’s

krijg je inzicht in welke klanten de continuïteit

onder één dak beheren, wat enorm efficiënt is.

van je onderneming in gevaar kunnen
brengen.
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Verbeter je
concurrentiepositie
met het
generatiepact

Creëer ruimte voor kennisoverdracht naar jongere
medewerkers met het generatiepact. Het is belangrijk
om oudere werknemers zo lang mogelijk en gezond aan
het werk te houden én om jongeren de kans te geven in
te stromen. Dat kan met het generatiepact. Deze regeling
is 2014 geintroduceerd en is sindsdien in enkele CAO’s
ook opgenomen.

Zorg dat jonge mensen bij jouw
onderneming willen werken, dat je
je huidige medewerkers bindt en je
oudere medewerkers fit en gezond
houdt richting pensioen.

Het generatiepact is een afspraak tussen werkgever
en werknemers, waarbij de oudere werknemer (vanaf
60 jaar) is staat wordt gesteld om bijvoorbeeld 60% te
blijven werken met behoud van 80% van het salaris en
met 100% pensioenopbouw maar resp. 70/85/100 of
80/90/100 is ook mogelijk. Het doel hiervan is om meer
arbeidsplaatsen te creëren. Ouderen werken op parttime
basis langer en vitaal door zodat zij hun kennis en ervaring
kunnen overbrengen op de jongeren. De financiële ruimte
die hierdoor ontstaat wordt gebruikt om jongeren aan te
trekken die een vaste baan krijgen en het vak leren.
En het voordeel voor je bedrijf? De kennis en expertise
blijft langer in de organisatie, het verzuim wordt verlaagd
en de productiviteit gaat omhoog en de bespaarde
loonruimte financiert de instroom van jongeren. Met het
generatiepact toon je ook nog eens goed werkgeverschap.
Loop voorop, kijk vooruit.

GENERATIEPACT=
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Over VLC & Partners

VLC & Partners is in Nederland dé partner en
manager van complexe risicovraagstukken.
We werken vanuit de drie stappen: Verkennen,
Voorkomen en Verzekeren. Wij bedienen met
285 medewerkers heel Nederland vanuit onze
vestigingen in Den Bosch en Den Haag. Onze
adviseurs stellen hun diepgaande kennis en
ervaring op het gebied van risicomanagement
beschikbaar voor zakelijke klanten. Ook voor
Private Insurance, specifiek verzekeringsadvies
en financial planning voor welgestelde
particulieren, DGA’s, zakelijke en medische
professionals hebben we de beste adviseurs
aan boord.

Kantoor Den Bosch

Kantoor Den Haag

073 692 46 57

070 302 22 22

maakindustrie@vlc-partners.nl

maakindustrie@vlc-partners.nl

Statenlaan 8

Van Alkemadelaan 700

5223 LA Den Bosch

2597 AW Den Haag

2022004v1MAA

WWW.VLC-PARTNERS.NL
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