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Corporate finance & treasury

Het belang van supply chain finance groeit door de drei-

gende schaarste van grondstoffen en de groeiende behoefte 

aan stabiele, duurzame suppliers. Om deze suppliers te binden 

zullen banken nieuwe financieringsconstructies moeten bie-

den, constructies die gebaseerd zijn op diepgaande kennis van 

de supply chain, constructies die veel verder reiken dan re-
verse factoring en de eerstelijnssuppliers. De toekomst van 

supply chain finance ligt in constructies waarin banken terug-

vallen op de sterke positie van grote, dominante buyers om 

risico’s in de hand te houden en financiering bieden op basis 

van getekende orders of inkoopcontracten. De praktijk biedt 

al voorbeelden daarvan. Ook voor tweede- en derdelijnssup-

pliers kunnen inkoopcontracten de basis vormen voor het fi-

nancieren van machines of de aankoop van landbouwgrond. 

Hoe belangrijker de grondstoffen of componenten zijn voor 

de buyer, hoe groter de bereidheid om – al dan niet via ban-

ken – de financiering te bieden die nodig is.

Samenwerking is basis
Voordat we verder ingaan op nieuwe financieringsconstruc-

ties, is het belangrijk om vast te stellen wat supply chain  

finance precies is. Een voorbeeld uit de transportsector moge 

dat illustreren.

Een transporteur heeft zijn dienst geleverd conform afspraak 

en de inkopende partij is tevreden. Toch moet hij niet zelden 

dertig dagen, zestig dagen of nog langer wachten totdat de 

factuur is betaald. Een zinloze traditie, die vooral de kleinere 

partijen in de supply chain pijn doet. Zinloos, omdat de buy-

ers zelf vaak betere financieringsvoorwaarden genieten, en 

omdat transporteurs het kapitaal goed kunnen gebruiken om 

te investeren of te innoveren, als ze het geld niet meteen nodig 

hebben. Supply-chain-financemodellen zoals reverse facto-

ring en supplier finance kunnen hier het verschil maken. Het 

dwingt verladers om de tijd te reduceren die nodig is om de 

factuur goed te keuren en betaling te garanderen. Zo kunnen 

transportbedrijven hun geld eerder ontvangen.

Het draait bij supply chain finance dus om samenwerking. 

Niet alleen samenwerking tussen financieringsinstellingen en 

bedrijven, maar vooral tussen bedrijven onderling. Die sa-

menwerking reikt verder dan de relatie tussen buyers en hun 

directe suppliers, maar heeft ook betrekking op tweede- en 

derdelijnssuppliers enerzijds en dealer- en distributienetwer-

ken anderzijds. Ook logistieke dienstverleners kunnen een rol 

spelen, aangezien zij een steeds belangrijkere rol spelen in het 

Nieuwe f inancier ingsmodel len

KANSEN MET SUPPLY CHAIN FINANCE
Met meer samenwerking in de supply chain kunnen bedrijven ook op het vlak van financieringen hun 
voordeel doen. Bedrijven die elkaar opzoeken en samen de keten optimaliseren slagen erin hun financie-
ringsbehoefte te laten afnemen en de financieringskosten te reduceren, zo concluderen de auteurs. Banken 
kunnen een cruciale rol spelen in het ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen.

D O O R  M IC H I E L  S T E E M A N  E N  E LV IS  B U I T E N H U IS

Om bedrijven te leren ontdekken wat de mogelijkheden van supply 

chain finance zijn, heeft Involvation Interactive een nieuwe ma-

nagementgame ontwikkeld: The Cool Connection. Centraal in deze 

game staat een producent van persoonlijke verzorgingsproducten. 

Dit bedrijf komt voor een aantal dilemma’s te staan die verband 

houden met de afhankelijkheden tussen de fysieke en financiële 

supply chain. 

De game wordt gespeeld door teams van vier personen die allemaal 

een rol vervullen: vice president sales, vice president supply chain, 

vice president purchasing en vice president finance. De game kan 

als in-companytraining worden ingezet en wordt daarnaast ook ge-

speeld op business schools zoals IMD in Zwitserland.

Meer info is te vinden op www.thecoolconnection.org.

The Cool Connection
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Kraljic-matrix

optimaliseren van supply chains en in de informatievoorzie-

ning over deze supply chains.

Het doel van supply chain finance is tweeledig: het verbeteren 

van de financiële prestaties en het reduceren van risico’s. Het 

verbeteren van de financiële prestaties omvat onder meer het 

verlagen van transactiekosten, financieringskosten, inkoopkos-

ten, transportkosten en voorraadkosten. Het reduceren van ri-

sico’s heeft alles te maken met het veiligstellen van leveringen. 

Denk hierbij aan constructies die de stabiliteit of loyaliteit van 

suppliers versterken en hun de kans bieden om te groeien.

Voor supply chain finance hebben bedrijven een groot aantal 

instrumenten tot hun beschikking. In de eerste plaats gaat het 

om aandelengerelateerde instrumenten, zoals overnames, 

joint ventures en minderheidsbelangen. 

Ten tweede gaat het om schuldgerelateerde instrumenten, zo-

als leningen, leaseconstructies, reverse factoring en vooruit-

betalingen. Tot slot praten we over financiële contracten, over 

bijvoorbeeld het delen van winst en verlies, het delen van risi-

co’s, vendor managed inventory, dynamic discounting, opties 

en futures.

Bij het realiseren van supply-chain-financeoplossingen is vrij-

wel altijd een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijven die 

de keten regisseren en domineren. Deze bedrijven – meestal 

de grote buyers in de keten – beschikken over twee erg sterke 

argumenten, die de basis vormen voor hun macht over de ke-

ten: kredietwaardigheid en inkoopvolume. Het zijn deze grote 

dominante buyers die een supply-chain-financeprogramma 

opstarten of in ieder geval faciliteren.
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Op basis van het voorgaande kunnen we supply chain finance 

als volgt definiëren:

Financiële constructies die worden gebruikt in de samenwerking 
tussen minstens twee bedrijven uit de supply chain en die wor-
den gefaciliteerd door de financieel sterkste schakel met het doel 
om de totale financiële prestaties te verbeteren en risico’s in de 
supply chain te reduceren.

Belang versus risico’s
De wijze waarop supply-chain-financeprogramma’s in de 

praktijk vorm krijgen, is sterk afhankelijk van de relatie tussen 

de betrokken partijen. De beroemde matrix van Kraljic (zie 

figuur 1) maakt dat duidelijk. Kraljic gebruikt deze matrix om 

duidelijk te maken dat de relatie tussen buyers en suppliers in 

sterke mate wordt bepaald door het belang van de betreffende 

goederen voor de supply chain en de risico’s die met het leve-

ren van die goederen zijn gemoeid.

Non-critical items
Het kwadrant linksonder betreft de suppliers van niet-kriti-

sche goederen. Supply-chain-financeprogramma’s voor deze 

leveranciers zijn alleen interessant als sterk gestandaardiseer-

de en pragmatische oplossingen voorhanden zijn. De aard van 

deze leveringen rechtvaardigt geen grote investeringen, niet 

van de buyer en niet van de supplier. Financiële afspraken zijn 

namelijk gebaseerd op marktstandaarden, en de kosten om 

van leverancier te switchen zijn derhalve laag. Bovendien gaat 

het meestal om artikelen met een beperkte waarde. Philips 

bijvoorbeeld, stelt dat reverse factoring alleen interessant is 

voor suppliers die een inkoopwaarde van 5 miljoen euro of 

meer vertegenwoordigen. Voor kleinere suppliers zijn derge-

lijke constructies gewoonweg te duur.

Bottleneck items
Als het gaat om goederen met een relatief gering belang maar 

een hoog risico, liggen de kaarten iets anders. De suppliers 

van deze goederen hebben een sterke onderhandelingspositie. 

Buyers zijn vaak geneigd om langjarige contracten met hen af 

te sluiten. Supply-chain-financeprogramma’s zijn dan ook 

meestal bedoeld om de suppliers te behagen. Denk aan re-

  Aandelen Schuld Financiële contracten

Strategic items

Overname Leningen Winst/verliesdeling

Joint venture Vooruitbetalen Risicodeling

  Reverse factoring Buyer managed inventory

  Vendor leasing Vendor managed inventory

  Convertibles Dynamic discounting

    Options & futures

Bottleneck items

Minderheidsbelang Leningen Winst/verliesdeling

Joint venture Vooruitbetalen Risicodeling

  Reverse factoring Buyer managed inventory

  Vendor leasing Vendor managed inventory

  Convertibles Dynamic discounting

    Options & futures

Leverage items
  Reverse factoring Dynamic discounting

  Vooruitbetalen Vendor managed inventory

Non-critical items
  Reverse factoring Dynamic discounting

  Vooruitbetalen Vendor managed inventory

Figuur 2 

Mogelijke financiële oplossingen in de supply chain per categorie goederen

Voor supply chain finance hebben be-

drijven een groot aantal instrumen-

ten tot hun beschikking
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verse factoring, waarbij de buyer zich aan de betalingstermijn 

houdt of deze zelfs oprekt en de supplier een vooruitbetaling 

ontvangt met een korting die gebaseerd is op de kredietwaar-

digheid van de buyer. Buyers kunnen zich op deze manier 

verzekeren van de beschikbaarheid van deze goederen, maar 

moeten gelet op het geringe belang ervan ook weer niet te veel 

investeren in de relatie met deze suppliers.

Leverage items
Het motto met betrekking tot de leveranciers in het kwadrant 

rechtsonder luidt: maximaal benutten van inkoopkracht. De 

vraag is of de dominante buyers in dit kwadrant wel moeten 

investeren in supply-chain-financeprogramma’s, aangezien ze 

in een positie verkeren dat ze betalingstermijnen kunnen dic-

teren. Supply chain finance kan echter ook gebruikt worden 

om langere betalingstermijnen te creëren. Bovendien kunnen 

ze de suppliers helpen aan gunstige financieringsvoorwaarden 

en supply chain finance dus gebruiken om risico’s te reduce-

ren en goede relaties op te bouwen.

Strategic items
In het kwadrant rechtsboven staan de goederen met een hoog 

leveringsrisico en grote financiële impact. Voor buyers is het 

belangrijk om actief op zoek te gaan naar samenwerking met 

de suppliers van deze goederen. De partijen kunnen samen 

financiële afspraken maken die leiden tot een langdurige en 

stabiele relatie. Supply chain finance gaat in deze gevallen 

soms verder dan reverse factoring. In het meest extreme geval 

neemt de buyer de supplier over om zich te verzekeren van 

deze strategische goederen. Andere minder vergaande vor-

men zijn het nemen van een minderheidsbelang, gezamenlij-

ke investeringen in innovatie, voorraadfinanciering enzo-

voort. Figuur 2 geeft een overzicht van een aantal financiële 

oplossingen, ingedeeld per categorie goederen waarvoor ze 

van waarde kunnen zijn.

Dedicated supply chains
Het managen van de supply chain is een onderwerp dat altijd 

ter sprake komt in de gesprekken tussen banken en hun klan-

ten. De druk op prijzen en het veiligstellen van grondstoffen-

leveranties zijn belangrijke elementen in de gesprekken over 

de risico’s waarmee bedrijven kampen. Die situatie zal niet 

veranderen. Sterker nog: de operaties worden steeds com-

plexer, de uitdagingen groter en de druk op supply chains 

neemt toe. De beste kansen voor bedrijven die willen groeien, 

liggen in nauwere samenwerking in de supply chain. Sommi-

ge bedrijven maken hier al werk van, andere zetten voorzich-

tig de eerste stap.

In de meest traditionele sectoren is de noodzaak ontstaan om 

een nieuw evenwicht te vinden tussen het traditionele spel 

van vraag en aanbod en de onzekere en grillige verwachtingen 

voor wereldwijde groei. Hierdoor en door de groeiende we-

reldbevolking zien bedrijven zich voor de uitdaging gesteld 

om meer te produceren met minder middelen, nieuwe mark-

ten te betreden, kosten te reduceren, aan veranderende eisen 

van klanten te voldoen en zich gereed te maken voor een 

structurele stijging van de vraag.

De beste kansen voor bedrijven die 

willen groeien, liggen in nauwere sa-

menwerking in de supply chain

Reduceren van risico’s Reduceren van de blootstelling aan prijsschommelingen door langdurige prijsafspraken

Versterken van de veerkracht bij schokken in de markt

Verbeteren van productiviteit Optimaliseren van productie door stijgende zekerheid over ingaande en uitgaande stromen

Innoveren van processen op basis van een verbeterd inzicht in de eisen van de keten

Samenwerken met partners die instroom van bronnen optimaliseren en waarde weten te creëren uit 

afvalstromen

Beter toegang tot kapitaal Verbeterde investeringsmogelijkheden dankzij een stabielere cashflow en langdurige afspraken met 

suppliers

Toegang tot nieuwe modellen, zoals financiering van suppliers

Toegang tot nieuwe markten Betere productinnovaties dankzij verbeterd inzicht in behoeften en mogelijkheden stroomafwaarts

Versterken merknaam en reputatie Samenwerken met partners aan andere producteigenschappen zoals kwaliteit en duurzaamheid

Figuur 3 

Overzicht van de voordelen van dedicated supply chains



&FINANCE     CONTROL

1 6    |    J U N I  2 0 1 3

De supply chains verschillen per sector in mate van volwas-
senheid. De automotive, consumentenelektronica-, kleding- 
en olie- en gasindustrie bijvoorbeeld, kennen grote merken 
die hun succes hebben verankerd in volwassen relaties met 
suppliers in de hele keten. Ook in andere sectoren zien we 
trouwens vanouds samenwerkingsverbanden die werken met 
vooruitbetalingen, zoals tuinbouwveilingen en coöperaties. 
Niet vreemd dus dat bijvoorbeeld de Rabobank gelooft dat het 
opzetten van dedicated supply chains de oplossing is om meer 
waarde uit de keten te halen. Dedicated supply chains helpen 
om samenwerking tot stand te brengen en om partijen te bin-
den die zich verderop in de keten bevinden. Deze supply 
chains bestaan uit bedrijven die er bewust voor hebben geko-
zen om samen te werken in plaats van alleen te blijven opere-

ren, vanuit de overtuiging dat dit hun meer waarde oplevert. 
Dat zijn bedrijven die ervan overtuigd zijn dat een samenwer-
kingsrelatie voor alle partijen meer waarde oplevert dan een 
relatie die is gebaseerd op traditionele prijsonderhandelingen.
Bedrijven moeten dus meer leren denken in termen van waar-
decreatie dan in kosten. Het draait in dedicated supply chains 
om het reduceren van risico’s, het verbeteren van de producti-
viteit, het vergroten van de toegang tot kapitaal, het vergroten 
van de toegang tot nieuwe markten en het versterken van de 
reputatie, zoals blijkt uit figuur 3.

Nieuwe financieringsmodellen

Dedicated supply chains kunnen de toegang tot kapitaal ver-
groten, iets wat steeds belangrijker is geworden sinds het be-
gin van de financiële crisis. In veel gevallen gaat het om be-
staande financieringsoplossingen, maar dedicated supply 
chains geven ook toegang tot een nieuw arsenaal aan produc-
ten en instrumenten, zoals trade finance, supplier finance en 
voorraadfinanciering. Banken kunnen een cruciale rol spelen 
in het ontwikkelen van nieuwe producten en instrumenten en 
kunnen als de ontbrekende schakel in de supply chain funge-
ren.
Voor investeerders wordt het interessanter om een bedrijf te 
financieren dat deel uitmaakt van een dedicated supply chain. 
Dat betekent immers minder risico’s, lagere kosten dankzij 
een verbeterde productiviteit en groeikansen door de toegang 
tot nieuwe markten en een sterkere merknaam. Het is zelfs 
mogelijk dat de supply chain zelf voor de nodige financiering 

zorgt. Een voorbeeld is voorfinanciering van suppliers. Som-
mige Europese fruitimporteurs die Chileense druiven aan En-
gelse supermarkten leveren, hebben geïnvesteerd in hun Chi-
leense druiventelers zodat ze kunstmest konden aanschaffen. 
Natuurlijk bestaat het risico dat de druiven uiteindelijk niet 
aan de fruitimporteurs worden geleverd. Dat risico kan echter 
worden gereduceerd door een sterkere formalisering van de 
relatie met leveranciers in een dedicated supply chain.
Supplier finance is een ander nieuw financieringsmodel dat de 
samenwerking in een dedicated supply chain kan versterken. 
Supplier finance komt tegemoet aan de inefficiënties van hui-
dige financieringsmodellen, waarmee goederen vaak meerde-
re keren in de supply chain worden gefinancierd. Dat kan er-
toe leiden dat alle kredietfaciliteiten bij elkaar opgeteld een 
veelvoud vormen van de waarde die in de keten zelf wordt 
toegevoegd. Supplier finance (of reverse factoring) maakt 
hieraan een einde. Supplier finance biedt financiële stabiliteit 
voor buyers en hun suppliers, terwijl administratieve ineffici-
enties worden geëlimineerd, de afhandeling van fouten en dis-
cussies wordt gestroomlijnd, de transparantie van voorraad-
posities wordt verbeterd en de hoeveelheid werkkapitaal 
wordt gereduceerd.
Voorraadfinanciering is een financieringsmodel dat op basis 
van het financieren of het overnemen van courante voorraden 
grondstoffen of gereed product een alternatieve bron van  
financiering biedt tegen aantrekkelijke voorwaarden. In de 
automotive sector is dit al jarenlang gemeengoed en levert het 
in combinatie met bijvoorbeeld just in time delivery een verla-
ging van risico en kosten op voor supplier en buyer.

Michiel Steeman is als senior researcher verbonden aan Nijen-
rode University.
Elvis Buitenhuis is Senior Consultant Working Capital at  
Orchard Finance Consultants.

Bedrijven moeten dus meer leren 

denken in termen van waardecreatie 

dan in kosten


