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Hoe je bedrijf in conditie houden in 

coronatijden 
 

Praktische tips om te vermijden dat je bedrijf in nog zwaarder weer terecht komt 

 

Als bedrijfsleider sta je wel vaker in het oog van de storm en ga je geen uitdaging uit de weg.  Maar deze situatie  

is van een andere orde.  We zijn in een andere realiteit gekatapulteerd.  Een erg woelige. Eén waarin onzekerheid 

de hoofdrol speelt.  Niets zal meer hetzelfde zijn.  

Maar ook nu wordt van jou verwacht dat je richting geeft en daadkrachtige beslissingen neemt. 

 

Leiderschap in tijden van crisis 

Alvorens onze tips te delen, geven we je enkele belangrijke leiderschapslessen mee van Stephen Covey die in 

tijden van crisis erg belangrijk zijn: 

- Wees proactief 

Steek geen energie in zaken waarop je geen impact hebt.   

Bekijk op welke elementen je wél nog grip hebt.  Hierop kan je invloed uitoefenen.   

Zie opportuniteiten en bedenk alternatieven. 

 

- Probeer eerst de ander te begrijpen, alvorens je zelf kan begrepen worden 

Een goede communicatie is altijd belangrijk, maar zeker ook in crisissituaties. 

Stel vragen om de situatie van je klant, leverancier of medewerker goed te begrijpen, zodat er geen 

misverstanden ontstaan.  Er is al voldoende spanning en onzekerheid die druk kunnen zetten op de relatie. 

 

Zelf gezond blijven en de gezondheid van je onderneming behouden zijn nu de belangrijkste zorgen.   

Wij geven je in deze paper enkele tips, zonder dat we de intentie hebben volledig te zijn.  Elke context is immers 

anders. 

- Eerst zoemen we in op de zaken die je best voorrang geeft en waarmee je meteen aan de slag kan.  Stel 

prioriteiten.  Je kan immers niet alles op hetzelfde moment doen. 

 

- Vervolgens geven we jou enkele handvaten die jou als vooruitziend ondernemer in een volgende fase van 

pas komen. 

☘ We wensen je alvast veel goede moed en volharding toe.  
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Onze tips om meteen mee aan de slag te gaan 

 

1. #healthfirst   #takecareofeachother    

Draag zorg voor je medewerkers 

- Op de werkvloer  #socialdistancing 

Een besmetting met het coronavirus vormt op de werkvloer een arbeidsrisico waartegen de werkgever 

zijn werknemers moet beschermen.  Naast het fysieke welzijn, bewaak je ook best het mentale welzijn.  

De FOD WASO heeft een checklist opgesteld om te helpen dat risico te evalueren.  

☞ Rechtstreekse downloads:  

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/checklist_campagne_covid19_public_v3-1.docx 

 

Om “social distancing” op een werkbare en effectieve manier toe te passen, werden een aantal 

maatregelen op een rijtje gezet: 
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/20200326%20-%20Social%20distancing%20verklaard.pdf 
 

- Thuiswerk en tijdelijke werkloosheid 

Na de uitbraak van het coronavirus hebben veel bedrijven hun activiteiten tijdelijk gestaakt, en/of hun 

manier van werken herzien. Dit zorgt voor extra onzekerheid bij medewerkers.   

 

Ook al zijn je medewerkers in tijdelijke werkloosheid, hou betekenisvol contact via telefoon, mail of video.   

 

Werken medewerkers van thuis uit, bouw dan gemeenschappelijke momenten in, zoals een gezamenlijke 

(koffie-)pauze, samen de werkdag beginnen of afsluiten, maak een videoboodschap, …  

 

Er is immers nood aan verbinding, ondersteuning en informatie!  In deze moeilijke periode hebben 

medewerkers nog meer als anders behoefte aan info over hun werk, werkomgeving en gezondheid. 

 

- Toon je waardering voor de medewerkers en geef een mentaal schouderklopje.  Bied een luisterend oor. 

 

- Communiceer transparant over de situatie en de vooruitzichten.  Duidelijkheid helpt! 

 

- Betrek je medewerkers bij je plannen. Vraag input. 

 

 

 

Draag zorg voor jezelf en je directe omgeving 

 

Waar mogelijk, neem tijd voor jezelf en doe zaken die je energie geven. 

Wie goed voor zichzelf zorgt, kan ook goed zorg dragen voor de ander! 

We moeten ons immers voorbereiden op een marathon of misschien wel een triatlon. 

 

 

 

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/checklist_campagne_covid19_public_v3-1.docx
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/20200326%20-%20Social%20distancing%20verklaard.pdf
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2. Verzorg de continuïteit 

 
Ondernemers, blijf ondernemen en tracht omzet te genereren. 

- Luister naar de bezorgdheden van je klanten en denk met hen mee.  Durf ook inspelen op nieuwe 

noden bij je klanten.  Er zijn immers ook opportuniteiten in deze en in de volgende periode. 

- Breid uw klantendoelgroep uit.   Maak een segmentatie op beter passende criteria. 

- Maak nieuwe of afgeleide producten op basis van je bestaande infrastructuur. 

- Probeer nieuwe businessmodellen uit. 

- Verzorg uw sales- en marketingactiviteiten om als merk naar buiten te treden. (figuurlijke betekenis) 

 

3. Liquide middelen 
 

Om deze crisisperiode te overbruggen heb je cash nodig. Het is noodzakelijk dat je meteen ingrijpt. 

- Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, maak je best een gedetailleerde cashplanning op voor de 

komende maanden. Hou rekening met zowel optimistische als voorzichtige scenario’s. 

- Stel tijdig verkoopfacturen op. 

- Volg de betaaltermijnen goed op en incasseer eerder waar mogelijk. 

- Ook jouw klanten zitten mogelijks met dezelfde problemen.  Maak met hen afspraken rond 

betalingsmodaliteiten. 

- Maak gebruik van de diverse overheidsmaatregelen (federaal, Vlaams en lokaal). 

- Bekijk je kostenstructuur: verminder je uitgaven, stel ze uit of schrap ze. 

- Stel niet dringende investeringen uit. 

- Bouw je voorraden af. 

- Wees hoffelijk en spreek betalingsmodaliteiten af met je schuldeisers. 

- Maak een afspraak met je financiële instelling met betrekking tot uitstel van de kapitaalsaflossing van je 

krediet. 

- Ben je als bedrijfsleider zelf arbeidsongeschikt, kijk of de verzekering gewaarborgd inkomen of een 

omzetverzekering kan tussenkomen. 

 

 

4. Hou contact met je stakeholders 
 

Ook al heb je misschien andere kopzorgen, blijf investeren in je relaties met medewerkers en hun 

vertegenwoordiging, met je klanten, leveranciers, belangenorganisaties (unizo, voka, vkw, …), 

netwerkorganisaties, collega-ondernemers, pers, … 

Dit versterkt de relatie op langere termijn. 
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5. Gebruik een shutdown nuttig 

 
Eens het zover is, wil je als onderneming succesvol heropstarten. 

- Voer nu herstellingen en onderhoud uit. 

- Werk projecten af. 

En maak werk van belangrijke topics die al veel te lang op je TO DO-lijstje staan. 

- Bereid ook een heropstart van je productie en/of dienstverlening voor met de betrokken medewerkers. 

Ga je gefaseerd kunnen/mogen starten of meteen volledig?  

- Evalueer je huidige bedrijfsvoering: wat leer je uit deze periode en wat moet in de toekomst anders. 

- Denk met je management team na over hoe je “post corona” gaat aanpakken, of laat je hierin 

begeleiden.   

 

☞ Video ter inspiratie: “Hoe mijn organisatie wendbaar maken?”  https://vimeo.com/326537471 

 

 

Niks doen is geen optie.  Hoeveel fouten je ook maakt en hoe langzaam je ook vooruit komt, je loopt 

altijd voor op iedereen die niks probeert. 

 

 

Je kunt niet aan een nieuw hoofdstuk beginnen als je het oude blijft lezen. 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/326537471
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Kijk vooruit 

 

De wereld zal niet meer hetzelfde zijn als voorheen.  Al je stakeholders zullen op een andere manier in die 

nieuwe wereld ageren.  Actuele businessmodellen staan onder druk en dienen aangepast te worden. 

 

1. Strategische oefening 
 

Wacht niet te lang met het maken van een strategische oefening voor 2020 en de komende jaren.  

Maak voor jezelf, je medewerkers en je omgeving helder waarvoor je staat en waarop je gaat focussen.  

Als dit mogelijk is, kan je hen hier zelfs bij betrekken. 

 

Deze vragen kunnen je al op weg helpen: 

- Wat zijn jullie troeven? 

- Wat zullen de nieuwe noden en verwachtingen zijn van je doelgroep? 

- Welk antwoord ga je daarop bieden?  Welke meerwaarde bied je? 

- Welk businessmodel zet je daar tegenover? 

- Wat betekent dit voor je medewerkers, manier van samenwerken, voor processen? 

- Op welke manier kan je flexibiliteit en wendbaarheid verhogen? 

- Is je HR-strategie afgestemd op dit nieuw businessmodel? 

 

☞ Inspirerend artikel: https://www.viaferrata.biz/strategie/55-is-uw-hr-strategie-al-afgestemd-op-uw-nieuw-businessmodel 

 

 

2. Bereid je voor op een potentiële nieuwe crisis 

 

We raden aan om plannen te ontwikkelen voor verschillende scenario’s.   

- Wat is je eerste reactie als er zich een plotse onvoorziene gebeurtenis voordoet?   

- Weten jouw collega’s ook wanneer er wat en van wie verwacht wordt?   

- Welke informatie moet je delen met wie en op welk moment?  

Uiteraard verloopt een crisis nooit volgens plan, maar een vooraf doordachte aanpak geeft wel de 

mogelijkheid om snel te schakelen en risico’s te elimineren.  

Bijvoorbeeld: Wie kan wanneer van thuis uit werken; hoe klanten blijven beleveren; … 

https://www.viaferrata.biz/strategie/55-is-uw-hr-strategie-al-afgestemd-op-uw-nieuw-businessmodel
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Behoefte aan een klankbord? 

 

Als ondernemer hoef je er niet alleen voor te staan 

1. Wacht niet tot het te laat is 
Het is essentieel dat je als ondernemer erkent dat de onderneming in moeilijkheden verkeert.  Detecteer je 

tijdig wat verbeterbaar is, dan heb je vaak nog de keuze welke richting je wil uitgaan.   

Bovendien kost het minder geld en moeite, en moeten minder drastische maatregelen genomen worden. 

 

 

2. Schakel een externe deskundige in 
Bij de analyse van discontinuïteit is het een meerwaarde om een onafhankelijke externe deskundige in te 

schakelen.  

 

  

3. Een herstelplan 
Een herstelplan maken is één ding. Het realiseren is een ander paar mouwen, gezien er meestal aan een aantal 

fundamenten binnen de organisatie moet gewerkt worden.  Interimmanagers met ervaring in crisis- of 

verandermanagement kunnen bijstand verlenen.  

 

 

4. Leer verandering omarmen 
De wereld verandert erg snel en dit zal de komende periode niet anders zijn.  Integendeel.  Regelmatig even 

stilstaan en rondom je kijken welke evoluties op je afkomen en welke impact dit heeft op je verdienmodel, 

op de manier van samenwerken, op je medewerkers, … geeft je op lange termijn een stapje voor.  Innovatie 

beperkt zich immers niet enkel tot technologie.  Innoveer ook de organisatiecultuur, zodat ideeën snel worden 

opgepikt en nieuwe initiatieven meer kans maken. 
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Over VIA FERRATA 

 
VIA FERRATA biedt reeds 20 jaar strategische managementdiensten en advies voor zowel kleine als grote 
ondernemingen die zich op een sleutelmoment bevinden. We stippelen samen een route uit om je business een 
niveau hoger te tillen en risico’s te managen. 
Samen met jou tekenen we een veranderstrategie op maat uit: voor de integrale onderneming, voor een business 
unit of voor een afdeling.  
We vertalen die strategie vervolgens naar ondersteunende projecten, die we ook helpen implementeren.  We 
kunnen hiervoor beroep doen op ons netwerk van ervaren professionals met diverse achtergronden. 
In onze pragmatische aanpak houden we maximaal rekening met de context, de fase waarin de onderneming zich 
bevindt, competenties van medewerkers en financiële middelen.  Zelfs met virtuele ondersteuning. 
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mailto:ingrid.thijs@viaferrata.biz
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http://www.linkedin.com/company/via-ferrata
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Inzichten  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Acties        Priori-TIJD 

 

 
 
Disclaimer 
Deze inhoud wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Niets in dit document vormt een vervanging voor een advies dat rekening houdt met uw specifieke situatie.  

 
Intellectuele eigendomsrechten 
De inhoud en foto’s die in dit document worden gepubliceerd, zijn beschermd door auteursrecht en / of andere intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van of in 
licentie zijn gegeven aan VIA FERRATA. De inhoud van dit document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming 

van VIA FERRATA. Een dergelijke toestemming kan worden aangevraagd door contact op te nemen met VIA FERRATA info@viaferrata.biz. 
 
Foto’s pagina 1 en pagina 7: Guy Schroyen 
Foto pagina 5: Pixabay, vrij voor commercieel gebruik 

Foto’s pagina 8: mBargo en Studio EVF  
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