
In hoofdlijnen ziet onze dienstverlening 
met betrekking tot bedrijfsherstructu-
rering er als volgt uit.

Er kan een korte termijn diagnose  
worden gemaakt wanneer uw bedrijf 
in acute nood verkeert. Met name 
de financiële analyse vormt hierin de 
basis voor een pakket van aanbeve-
lingen voor het afwenden van een 
dreigende noodsituatie.

Zo kunnen wij u helpen met het 
treffen van regelingen met banken 
en/of crediteuren, maar ook met het 
versneld innen van achterstallige 
debiteuren.

Als lange termijn benadering kunnen 
wij een volledige bedrijfsdoorlichting 
uitvoeren. Naast de financiën worden 
ook interne en omgevingsfactoren 
van de onderneming meegenomen. 
De hieruit voortvloeiende conclusies 
en aanbevelingen vormen de input 
voor een nieuw, dan wel bijgesteld 
ondernemingsplan. Hiermee kunt u in-
vulling geven aan een voor uw bedrijf 
belangrijke lange termijn overlevings-
strategie en toekomstbeleid.

Zelden blijkt uit onze analyse dat een 
bestaande financieringsstructuur niet 
(meer) past bij de huidige bedrijfs-
situatie. Wij kunnen daartoe een 
financieringsmemorandum opstellen 
en dit aan een of meerdere banken 
voorleggen. Gedurende de onder-
handelingen met hen en met diverse 
andere partners (crediteuren, debi-
teuren, personeel, OR, e.d.) staan 
wij u terzijde om het bedrijfsbelang 
optimaal veilig te stellen.

Alle hieruit voortvloeiende doelstel-
lingen en actiepunten kunnen door 
de ondernemingsleiding zelf worden 
geïmplementeerd of in uiterste geval-

len worden verricht door een aan te 
stellen interim manager.

Als ondersteuning tijdens de imple-
mentatiefase kunnen wij op afroep 
worden ingezet als een externe 
(sparring)partner. Wanneer een 
meer permanente begeleidingsvorm 
gewenst is, kunnen wij ook op uw 
verzoek een commissaris voordragen.

Voor alle genoemde diensten biedt 
de Residence F&O professionele 
expertise. U kunt ze bespreken in een 
vrijblijvend gesprek met één van de 
partners.

Bedrijfsherstructurering
Iedere conjunctuuromslag vraagt in feite 

om aanpassingen van het beleid en de 
kostenstructuur, zodat uw onderneming in 

staat blijft flexibel mee te buigen in geval van 
tegenwind. Vanuit het multi-disciplinaire ka-

raktervan Residence F&O is onze dienstver-
lening erop gericht een heldere diagnose te 
stellen. Enerzijds resulteert die in een korte 
termijn actieplan voor het direct genereren 

van een overlevingsbasis en anderzijds een 
lange termijn actieplan ter verbetering van 

de bedrijfsprestaties en -efficiency. In beide 
gevallen assisteren wij de onderneming bij 
de uitvoering van het geformuleerde beleid 
en bij de eventuele onderhandelingen met 

crediteuren, banken en stakeholders.
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