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Financiering en treasury

Supply chain finance krijgt wereldwijd steeds meer aandacht, 

zo ook in Nederland. In november 2013 werd op Hogeschool 

Windesheim in Zwolle het lectoraat Supply Chain Finance op-

gericht. De doelstelling van het lectoraat is om het begrip, de 

ontwikkeling en de implementatie van supply chain finance 

modellen te stimuleren en te versnellen. In dit artikel beschrij-

ven we twee verschillende onderzoeksgebieden van het lecto-

raat: SCF 2.0 voor corporates en SCF voor het MKB.

Meer dan reverse factoring
Sinds het begin van de financiële crisis hebben banken te ma-

ken met steeds strengere eisen aan het aanhouden van liquide 

middelen. Het gevolg hiervan is dat ze minder snel leningen 

verschaffen aan bedrijven. Voor veel bedrijven is het hierdoor 

moeilijk geworden om voldoende financiering te verkrijgen 

om te investeren. Verschillende corporates werden geraakt 

door ontregelingen in hun supply chain, omdat de leveran-

ciers van deze bedrijven geen kapitaal hadden om de produc-

tie veilig te stellen. Supply chain finance (SCF) benoemt kos-

ten en risico’s van deze ontregelingen in de supply chain, met 

strategieën en instrumenten die werkkapitaal en transacties 

optimaliseren. 

De meest voorkomende vorm van supply chain finance is re-
verse factoring. Reverse factoring is een betalingsconstructie 

die werkt op basis van een betaalgarantie en voor een leveran-

cier versnelde betaling en voorfinanciering door een financië-

le instelling mogelijk maakt. Die financiële instelling wordt 

tegen een vergoeding zelf pas later betaald door de afnemer. 

Het risico op wanbetaling is echter laag, doordat de construc-

tie gebaseerd is op de hoge kredietwaardigheid van sterke af-

nemers. Het is een vorm van post-shipment financiering, dat 

wil zeggen: financiering nadat levering plaatsvindt. Figuur 1 

geeft de werking van reverse factoring weer.

Behoefte aan financiering ontstaat echter vaak al voor levering 

van goederen. Veel experts stellen dan ook dat pre-shipment fi-

nanciering belangrijker is dan post-shipment financiering. SCF 

2.0 is een researchproject dat corporates helpt pre-shipment fi-

nancieringsmodellen te begrijpen, te ontwikkelen en toe te pas-

sen. Multinationals als Heineken en Philips nemen deel aan het 

project, dat tot doel heeft significante voordelen te behalen op 

het gebied van productiviteit, winst, reducering van (operatio-

nele) kosten en risicoverkleining voor de keten als geheel en 

daarmee ook voor het eigen bedrijf.

Supply  chain f inance

OPLOSSINGEN VOOR CORPORATES EN MKB
In de huidige markt hebben ondernemers vaak moeite om voldoende financiering te krijgen voor nieuwe 
investeringen. Ze kijken daarom steeds vaker naar de gehele keten, waarvan zij onderdeel zijn. Volgens de 
auteurs is op het vlak van supply chain finance nog een wereld te winnen. Ze kijken naar de verschillende 
vormen en leggen uit hoe deze ook het MKB ten goede kunnen komen.

D O O R  A N N E  R I KS T  E N G B E R S  E N  C H R IS T I A A N  D E  G O E I J

Figuur 1 

De werking van reverse factoring
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Niet alleen voor directe leveranciers

Supply chain finance programma’s worden vaak geïnitieerd en 
gefaciliteerd door grote, dominante afnemers. Om supply 
chain finance modellen succesvol te implementeren hebben  
leveranciers in de keten de steun van deze grote afnemers no-
dig. De kredietwaardigheid van de afnemer maakt het de 
meest voor de hand liggende partij om supply chain finance 
programma’s te initiëren. Ondanks de dominante positie van 
grote afnemers, heerst er onder specialisten bij bedrijven en 
kennisinstellingen het idee dat samenwerking cruciaal is voor 
supply chain finance. 
Globalisering heeft de supply chains de laatste decennia aan-
merkelijk complexer gemaakt. Een partner waarmee samen-
gewerkt kan worden in de supply chain kan uit veel verschil-
lende typen bedrijven in, of aangesloten bij, de supply chain 
bestaan. Hierbij kunnen we eerstelijnsleveranciers, directe le-
veranciers, en tweedelijnsleveranciers, de leveranciers van de 
directe leveranciers, onderscheiden. Er zijn zelfs derde- en 
vierdelijnsleveranciers verder in de keten. Deze tweede-, der-
de- en vierdelijnsleveranciers worden steeds belangrijker. Dat 
is de reden waarom SCF 2.0 niet alleen programma’s met eer-
stelijnsleveranciers onderzoekt. Philips is een voorbeeld van 
een bedrijf dat supply chain finance voor directe leveranciers 
al met succes heeft ingevoerd, en nu de focus wil uitbreiden 
dieper de supply chain in, naar tweede-, derde- en vierdelijns-
leveranciers. Met SCF 2.0 onderzoeken we welke werkkapi-
taalverbeteringen en risicoverminderingen aangeboden kun-
nen worden aan bedrijven als Philips, door te kijken naar 
pre-shipment supply chain finance oplossingen dieper in de 
keten.

Philips: uitbreiden focus 

Philips heeft, zoals gezegd, supply chain finance met eerste-
lijnsleveranciers al wereldwijd geïmplementeerd. Nu wil het 
bedrijf zijn focus uitbreiden naar tweedelijnsleveranciers. 
Door het ontwikkelen van een supply chain finance raamwerk 
voor selectie van tweedelijnsleveranciers onderzoekt Philips 
of werkkapitaalvoordelen kunnen worden bereikt dieper in de 
supply chain. In eerste instantie ligt de focus op tweedelijnsle-
veranciers die ook een directe betalingsrelatie hebben met 
Philips, bijvoorbeeld bij directe inkoop bij deze tweedelijnsle-
verancier. Philips kan door haar inkoopkracht vaak goedko-
per inkopen dan eerstelijnsleveranciers en zo kosten uit de ke-
ten wegdrukken. Het daadwerkelijke inkoopvolume is een 
belangrijk criterium in de selectie van de tweedelijnsleveran-
cier, vanuit zowel een financieel als een operationeel perspec-
tief. Met de introductie van een supply chain finance pro-

gramma voor tweedelijnsleveranciers zoekt Philips manieren 
om kosten te reduceren, door bijvoorbeeld cashflowverbete-
ringen, maar het kan ook leiden tot risicoverkleining door het 
vergroten van de stabiliteit van de leveranciers. Het is duide-
lijk dat een supply chain finance programma met tweedelijns-
leveranciers geen programma is dat met elke willekeurige 
tweedelijnsleverancier uitgevoerd kan worden. Verder onder-
zoek is nodig om vast te stellen wat de overige vereisten zijn 
bij de selectie van tweedelijnsleveranciers. 

Heineken: optimaal gebruik eigen kredietwaardigheid 

Heineken heeft al een reverse factoring programma met de 
naam ‘Supplier Finance’. Door optimaal gebruik te maken van 
de sterke kredietwaardigheid van Heineken, maakt Supplier 
Finance het mogelijk de leveranciersbasis te versterken, door 

leveranciers liquiditeiten te verstrekken en tegelijkertijd de 
betalingstermijnen van binnen het concern te harmoniseren. 
Supplier Finance is echter alleen gefocust op de post-ship-
ment omgeving. Behoefte aan liquiditeiten voor leveranciers 
ontstaan al eerder dan bij de uiteindelijke levering van de goe-
deren en de bijbehorende factuur. Daarom kijkt Heineken nu 
naar mogelijkheden om haar sterke kredietwaardigheid die-
per in de keten te gebruiken. Het bedrijf heeft zich aangeslo-
ten bij het SCF 2.0-researchconsortium en zal case studies 
produceren die de mogelijkheden onderzoeken van de meer 
risicovolle, pre-shipment financieringsoplossingen. De eerste 
casestudy, die op dit moment loopt, richt zich op voorraadfi-
nanciering. Door het delen van supply chain informatie en de 
inkoop van voorraden te garanderen aan externe financiers, 
kan de risicoperceptie van de eerstelijnsleverancier worden 
verlaagd en daarmee leiden tot lagere financieringskosten in 
de gehele keten.

Afnemers: betere prestaties en kleinere risico’s 

Wanneer experts de voordelen van een supply chain finance 
programma noemen, verwijzen ze naar vele verschillende as-
pecten van supply chain finance. Ze gebruiken termen als op-
timalisatie, waardecreatie of financiële voordelen. Uiteindelijk 

Globalisering heeft de supply chains 

de laatste decennia aanmerkelijk 

complexer gemaakt
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komt het neer op twee grote voordelen voor de afnemer: het 

verbeteren van de financiële prestaties en het reduceren van 

risico’s. Het verbeteren van financiële prestaties omvat bij-

voorbeeld het verlagen van transactiekosten, financierings-

kosten, inkoopkosten, transportkosten en voorraadkosten. 

Leveranciers: stabiliteit, groei en loyaliteit

Naast het verbeteren van de financiële prestaties, beoogt SCF 

2.0 het testen en analyseren van manieren waarop de afne-

mers eerder in de supply chain leveringsrisico’s kunnen redu-

ceren, door te werken met pre-shipment supply chain finance 

programma’s. Dit betekent niet dat het project zich alleen 

richt op voordelen voor afnemers. Succesvolle implementatie 

van deze programma’s is alleen mogelijk in samenwerking 

met leveranciers. Een belangrijke manier om leveringsrisico’s 

te verkleinen is door het vergroten van de financiële stabiliteit 

in de keten en leveranciers de kans te bieden om te groeien. 

Hierdoor wordt de loyaliteit van leveranciers versterkt en kan 

de samenwerking verbeterd worden.

SCF als oplossing voor MKB 

Zoals hiervoor beschreven, draait het bij supply chain finance 

om samenwerking. Samenwerking tussen verschillende afdelin-

gen binnen een bedrijf, maar vooral tussen bedrijven onderling. 

Bij het realiseren van supply chain finance oplossingen is vrijwel 

altijd een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijven die de ke-

ten regisseren. Deze bedrijven – meestal de grote afnemers in de 

keten – beschikken over twee sterke factoren die de basis vor-

men voor hun macht over de keten: kredietwaardigheid en in-

koopvolume. Het zijn deze grote afnemers die een supply chain 

finance programma opstarten of in ieder geval faciliteren. 

Bij de invoering van een nieuw supply chain finance pro-

gramma heeft een afnemer investeringskosten. Er is voor-

lopig nog een gebrek aan standaardisatie in de beschikbare 

programma’s. Standaardsystemen, -voorwaarden en -con-

tracten ontbreken, waardoor operationele en administra-

tieve kosten en transactiekosten hoog zijn. Doordat de  

afnemer kosten moet maken, zal hij een zorgvuldige afwe-

ging van belangen maken, voordat hij een leverancier uit-

nodigt om deel te nemen aan een supply chain finance pro-

gramma. In de eerste plaats zullen afnemers hiervoor hun 

grotere en meest strategische leveranciers uitnodigen. De 

meeste afnemers die al een supply chain finance program-

ma gebruiken, hebben zelfs een strikte drempelwaarde 

voor het inkoopvolume dat een leverancier op jaarbasis 

moet vertegenwoordigen, meestal variërend van 1 tot 5 

miljoen euro. Volgens het CBS heeft 90 procent van alle 

MKB-bedrijven een omzet die lager is dan vier miljoen 

euro, en verspreid kan zijn over vele verschillende afne-

mers. Dit is in Nederland dan ook de belangrijkste reden 

waarom maar weinig MKB-bedrijven in aanmerking ko-

men voor supply chain finance programma’s. 

Taskforce

Op initiatief en uitnodiging van het ministerie van Economi-

sche Zaken (EZ), kwamen in juni 2014 vertegenwoordigers 

van de grootste bedrijven van Nederland bijeen. Tijdens deze 

bijeenkomst werden de mogelijkheden van supply chain fi-

nance in het MKB besproken. De deelnemers waren het er-

over eens dat supply chain finance het MKB kan helpen bij 

zijn behoefte aan financiering. Ze verklaarden zich bereid mee 

te werken aan het verbeteren van de toegang tot supply chain 

finance voor het MKB.

De Nederlandse overheid introduceerde in juli eveneens het 

Actieplan MKB-financiering. Hierin worden alternatieve fi-

nancieringsvormen benoemd, waaronder supply chain finan-

ce. In het kader van het aanvullend Actieplan MKB-financie-

ring onderzoekt EZ, in samenwerking met het Lectoraat 

Supply Chain Finance op Windesheim, de mogelijkheden 

voor het MKB. Tussen juli en december 2014 vonden gesprek-

ken plaats met groepen van belanghebbende partijen in sup-

ply chain finance. Naast een sessie met vertegenwoordigers 

van de grootste bedrijven in Nederland, zijn er ook sessies ge-

weest met belangenorganisaties van MKB’ers, platformaanbie-

ders, banken en accountants.

Op 10 december 2014 kwamen de vertegenwoordigers van 

alle bovengenoemde partijen bij elkaar op het jaarlijkse Sup-

ply Chain Finance Community Forum, om richting te geven 

aan de toekomst van supply chain finance. Een van de spre-

kers was minister Henk Kamp van EZ. Hij gaf aan actief te 

Standaardsystemen, -voorwaarden en 

-contracten ontbreken

Figuur 2 

Stability, growth and loyalty
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willen meedenken bij de oprichting van een taskforce ketenfi-

nanciering, waaraan grote bedrijven zullen deelnemen, met 

het doel SCF toegankelijk te maken voor het MKB. 

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor het 

zogeheten Betaalme.nu initiatief. Dit wil het MKB voorzien 

van aanvullende financiering door het gebruik van supply 

chain finance. Hiervoor is het belangrijk dat bedrijven en aan-

bieders van SCF samenwerken. Uitwisseling van informatie, 

promotie, educatie en standaardisatie van processen en juridi-

sche voorwaarden zijn hierbij belangrijke doelstellingen.

Het doel van de taskforce is om een substantieel deel van de 

leveranciers die aan de grotere bedrijven leveren via supply 

chain finance toegang te geven tot lage kosten voor kapitaal. 

Hiermee kan over een periode van vijf jaar een extra liquidi-

teitsruimte van 2,5 miljard euro gecreëerd worden. Het 

MKB kan dit gebruiken voor investeringen en innovaties, 

zodat de rem op de groei van onze economie verdwijnt, al-

dus minister Kamp. 

Anne Rikst Engbers is onderzoeker Supply Chain Finance aan 

Hogeschool Windesheim en programmamanager voor SCF 2.0 

(ar.engbers@windesheim.nl). Christiaan de Goeij is onderzoe-

ker en docent Supply Chain Finance aan Hogeschool Windes-

heim (caj.de.goeij@windesheim.nl).


