
Kom direct in actie na impactanalyse
De Corona crisis heeft bij veel organisaties een direct merkbare impact op 

de liquiditeit. Mogelijk brengt deze situatie uw bedrijfscontinuïteit in gevaar 

en wellicht hebt u vragen over welke strategie u het beste kunt hanteren. 

Wij helpen u als u behoefte hebt aan meer inzicht; als u wilt weten hoe uw 

organisatie er in deze situatie werkelijk voor staat. Daarom introduceren wij 

onze drie-fasen aanpak. Deze vormt de basis voor een snelle inventarisatie 

en logische, (pro)actieve opvolging.

waardegeneratie > www.stolwijkvanwijk.nl
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Corona: uw toekomst in beeld
Wilt u meer weten? Bel ons: 0314 - 369 115



u Doelgerichte 3-fasen 
aanpak onder persoonlijke 
begeleiding

u Uw korte termijn liquidi-
teitspositie in beeld.

u U kunt verschillende maat-
regelen nemen om cash te 
genereren. Wij helpen u bij 
het maken van de juiste keu-
zes en maken een actieplan

u Optimaal structureren 
leidt tot minder zorgen

u Stolwijk vanWijk maakt 
deel uit van samenwerkings-
verband SKN, en is actief 
binnen haar Corona helpdesk

Onze drie-fasen aanpak voor meer inzicht en minder zorgen
Onze specialisten begeleiden en adviseren u bij het inventariseren van uw huidige liquiditeitspositie en de benodigde 
maatregelen, zodat u op korte termijn meer grip krijgt op uw liquiditeit. Op de middellange termijn kunnen wij u be-
geleiden en adviseren omtrent het optimaal structureren. Gedurende elke fase mag u ondersteuning verwachten van 
een ervaren specialist.

1. Liquiditeit (analyse)
Op basis van uw financiële administratie bieden wij u, met behulp van datagedreven modellen, snel inzicht in uw 
huidige liquiditeitspositie. Vervolgens kunnen wij samen met u een liquiditeitsprognose opstellen.

2. Cashgeneratie (implementatie)
Wilt u op korte termijn grip krijgen op uw liquiditeit en daarmee uw toekomstperspectief veiligstellen? Dan kan het nodig 
zijn om cashgenererende maatregelen te nemen. Wij brengen deze in kaart en helpen u. Denk bijvoorbeeld aan:
• werkkapitaal verbeteringen
• NOW subsidie aanvragen
• uitstel van belastingbetaling aanvragen
• afschalen van de flexibele schil
• reorganisaties 
• desinvesteringen

3. Structureren (optimalisatie)
Voor een zorgeloze toekomst is het van belang om uw organisatie juridisch, fiscaal en qua HR optimaal te structure-
ren. Hierdoor kunt u zoveel mogelijk vooruitziend ondernemen. Wij helpen u deze optimale structuur aan te brengen.

SKN Corona helpdesk
Stolwijk vanWijk maakt deel uit van Stolwijk Kennisnetwerk (SKN). Direct bij aanvang van de Corona crisis for-
meerde SKN haar eigen Corona helpdesk, bestaande uit een team van financiële-, bedrijfskundige-, juridische- en 
HR specialisten. Krijgt uw organisatie harde klappen te verduren als gevolg van de Corona crisis? Dan kunt u 
binnen de helpdesk terugvallen op specifieke adviseurs die u onder meer helpen het overzicht terug te krijgen.

Het is goed om te weten dat de mensen binnen onze Helpdesk er niet alleen voor staan. Zij worden achter de 
schermen geholpen door zo’n 175 zeer diverse specialisten. Collega’s die à la minute in actie komen om oplos-
singen te vinden voor de meest uiteenlopende vraagstukken en uitdagingen.

Afspraak maken?

Bel of e-mail Peter Eskes

T. 06 13 18 42 89

p.eskes@stolwijkvanwijk.nl

Bel of e-mail Guus Pieters

T. 06 21 70 12 39

g.pieters@stolwijkpietersberg.nl

Bel of e-mail Roeland Scheuter

T. 06 53 59 67 17 

r.scheuter@stolwijkkelderman.nl

www.stolwijkvanwijk.nl

✓ optimalisatieadvies✓ snel inzicht in toekomstperspectief ✓ ‘n vaste, vertrouwde adviseur

Het actieplan
Vanuit de drie-fasen inventarisatie komen we samen met u tot 
een actieplan voor de korte-, middellange- en lange termijn. Dit 
plan is gericht op het verkrijgen van toekomstperspectief voor u 
en uw organisatie. 

U kent uw eigen organisatie - en de markt waarin u opereert - bij 
uitstek. Daarom blijft ú ‘in the lead’ gedurende het proces, waar 
veelal meerdere deskundigen bij betrokken zijn.

Voor de eerste fase (analyse) hanteren wij een vast honorarium. 
Vraag gerust naar de mogelijkheden.


