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Tiplijst  

 

Maatregelen voor het op orde  

houden van het werkkapitaal  

 

 

Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor de voorraad werkkapitaal en het buffervermogen (tijdelijk) 

onvoldoende is of wordt. Denk hierbij aan een terugloop in de vraag, een onverwachte toename in 

kosten of onverwachte investeringen die niet uitgesteld kunnen worden. Als organisatie heb je dan tijd 

nodig om structurele maatregelingen te nemen om de kaspositie weer gezond te krijgen. Als deze 

situatie zicht voordoet of dreigt te ontstaan, is het zaak eerst met een liquiditeitsprognose de omvang 

van het tekort in beeld te brengen. Zo kun je beter bepalen hoeveel en welke maatregelen nodig zijn. 

Je kunt daarvoor gebruik maken van dit model. 

 

Onderstaand vind je een lijst met maatregelen die je op korte termijn kunt nemen om een dreigend 

tekort voor te blijven. Dit geeft je als organisatie enige tijd om tot een structurele oplossing te komen 

en de inkomsten en uitgaven weer in balans te krijgen. 

 

• Maak afspraken met de medewerkers om uitstaande overuren (tijd voor tijd) te compenseren 

in plaats van uit te betalen.  

• Overleg met medewerkers of men vrijwillig bovenwettelijke verlofuren wil opnemen. Je kunt dit 

niet verplichten, maar wellicht is er begrip en wil men ook op die manier een steentje 

bijdragen.  

• Stel grote uitgaven uit en zet investeringsprojecten waar mogelijk tijdelijk stil.  

• Loop alle kostenposten kritisch door en bekijk op welke uitgaven je tijdelijk extra kunt 

besparen. 

• Treed tijdig in overleg met leveranciers als je jouw facturen niet binnen de afgesproken 

betalingstermijnen kunt betalen. Probeer een afspraak te maken voor extra krediettermijn of 

een betalingsregeling.  

• Treed in overleg met de verhuurder(s) over het opschorten van de huurbetalingen. Je kunt 

met je verhuurder(s) proberen afspraken te maken waarbij je de huur in deze periode op een 

later moment (verspreid) inhaalt.  

• Je zult gedurende een periode naar verwachting minder winst hebben of zelfs een verlies 

leiden. Verlaag de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en 

vraag al betaalde voorschotten terug. 

• Indien je vanwege de omstandigheden een aanvullende werkkapitaal behoefte krijgt, kan een 

overbruggingsfinanciering een optie zijn. Er moet dan wel zicht zijn op normalisatie van de 

inkomsten en uitgaven en terugbetaling van het tijdelijke krediet. 

• Als je besluit om een tekort op te lossen met een tijdelijk overbruggingskrediet, dan zal een 

bank altijd om een liquiditeitsprognose vragen. Bij het verstrekken van een krediet wordt 

namelijk mede beoordeeld of de organisatie goed in staat is een tekort te voorspellen, tijdig 

maatregelen neemt en kan aantonen dat na maatregelen en bezuinigingen de kasstroom 

weer positief wordt. 

• Bij het afsluiten van een overbruggingsfinanciering levert een werkkapitaalborgstelling 

voordelen op. Het risico voor de financier daalt, waardoor hij eerder geneigd is te financieren 

en bovendien tegen gunstige(re) voorwaarden. Klik hier voor meer informatie over een 

borgstelling. 

 

Heb je vragen of ondersteuning nodig? Neem gerust contact op via 

info@waarborgfondskinderopvang.nl of bel naar 085 – 130 56 83. 

https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/onderwerpen/kennisitem/handreiking-weerstandsvermogen
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/onderwerpen/kennisitem/model-voor-liquiditeitsprognose
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/borgstelling-garanties

