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OVER ONGUARD

Onguard is de afgelopen ruim 25 jaar uitgegroeid van een specialist in credit management software naar een marktleider in innovatieve

oplossingen op het gebied van order-to-cash. Ons intelligente platform zorgt voor een optimale verbinding tussen alle processen in de

order-to-cash keten en maakt het delen van kritische data mogelijk. Hiervoor maken we gebruik van de nieuwste technologiën zoals zoals

API’s, robotics, machine learning, big data en AI. Gebruikers in meer dan 50 landen wereldwijd zetten het Onguard platform dagelijks in 

voor succesvol management en tastbare resultaten in order-to-cash en credit management. Sinds februari 2020 maakt Onguard deel uit 

van de Visma Group.
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“Hoe zit het met 
de looptijd van 
openstaande facturen?”

“Corona-uitbraak zorgt voor ergste recessie ooit” is vandaag de dag 
een veelgehoorde uitspraak. Professionals werkzaam op financiële 
afdelingen zitten bovenop de cijfers en zien wat er binnen de muren van 
organisaties gebeurt. Hoe zit het volgens hen? Zien zij bijvoorbeeld een 
toename in de looptijd van openstaande facturen? En verwachten ze 
inderdaad een recessie? Onguard zocht het uit en ondervroeg ruim 300 
Nederlandse finance professionals. 
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VAN DE FINANCE PROFESSIONALS GEEFT 
AAN DAT HET AANTAL OPENSTAANDE 
FACTUREN IS GESTEGEN ALS GEVOLG 
VAN DE CORONACRISIS

VAN DE FINANCE PROFESSIONALS IS ER 
ZEKER VAN DAT DE CORONACRISIS GAAT 
ZORGEN VOOR EEN RECESSIE

ZIET DAT FACTUREN MOMENTEEL 
LANGER ONBETAALD BLIJVEN VANWEGE 
CASHFLOWPROBLEMEN

DSO VERWACHTINGEN
JANUARI 2020 VS. AUGUSTUS 2020

JANUARI AUGUSTUS

13% verwachtte 
een daling

6% verwacht een 
daling voor de 
rest van 2020

61% verwachtte 
dat de DSO gelijk 

blijft

48% verwacht 
dat de DSO gelijk 
blijft de rest van 
2020

15% verwachtte 
een stijging

32% verwacht 
een stijging voor 
de rest van 2020

13% 6%

61% 48%

15% 32%

VEEL MEER FINANCE PROFESSIONALS 
VERWACHTEN DUS EEN STIJGING IN DE 
DSO ALS GEVOLG VAN DE CORONACRISIS

SLECHTS 2% VAN DE FINANCE PROFESSIONALS 
NEEMT GEEN MAATREGELEN, OMDAT ER 
WORDT VERWACHT DAT KLANTEN GEWOON 
KUNNEN BETALEN

  41% heeft de betaaltermijn voor alle 
klanten tijdelijk verruimd

  31% heeft de betaaltermijn tijdelijk 
verruimd voor klanten die naar 
verwachting in de problemen komen

  38% verruimt de betaaltermijn op 
het moment dat een klant vanwege 
betalingsproblemen 

  15% brengt gedurende de 
coronacrisis geen extra kosten in 
rekening wanneer een factuur te 
lang openstaat

  10% belt debiteuren eerder dan 
normaal na om betalingsregelingen 
te treffen

GENOMEN MAATREGELEN 
OM KLANTEN TEGEMOET 

TE KOMEN:

0

20

40

60

80

100

https://www.onguard.com/nl/media/whitepaper/whitepaper-de-menselijke-kant-van-order-to-cash/
https://twitter.com/OnGuardHQ
https://nl.linkedin.com/company/onguard
https://www.youtube.com/channel/UCleClgxAI8mUWvIROUcRT0A
https://www.facebook.com/OnguardGroup/
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