
Van Weijs.
Doelgericht naar een succesvolle toekomst.



VVerkeert u als MKB ondernemer in zwaar weer, dan is Van Weijs de juiste partner voor u.

Meestal komen de problemen pas aan het licht op het moment dat er liquiditeitskrapte ontstaat.

Van Weijs onderzoekt eerst wat de onderliggende oorzaken van de financiële 

problemen zijn. Vervolgens helpen wij u om er weer bovenop te komen en te blijven.

Van Weijs helpt u bovendien de juiste maatregelen te nemen,

zodat liquiditeitsproblemen zich niet langer zullen voordoen. Het resultaat:

U heeft weer een sterk en toekomstgericht bedrijf!



• Wij hebben jaren lange ervaring als corporate recovery-specialisten 

• Wij spreken de taal van de ondernemer 

• Wij kennen de spelregels van partijen zoals bankiers, fiscus, kredietverzekeraars en crediteuren

• Wij komen snel tot een effectieve oplossing

• U wilt als ondernemer weer verder; wij maken dit mogelijk

Van Weijs staat MKB-ondernemingen bij die in zwaar weer verkeren. Meestal komen ondernemingen geleidelijk 

in de problemen, waardoor de bedreiging van continuïteit niet tijdig wordt onderkend. 

Mogelijke oorzaken van problemen:

• Slechte rentabiliteit of verlies 

• Faillissement van een grote klant 

• Problemen met de bank 

• Groei van het werkkapitaal (debiteuren, voorraden) 

• Snel toenemende investeringen 

• Financiering van overnames 

• Incidentele grote financiële tegenslagen

Onze aanpak kenmerkt zich als volgt:

• Praktische en beknopte rapportages

• Nauwe samenwerking met, en naast de ondernemer

• Concrete hands-on aanbevelingen en assistentie bij de implementatie daarvan

• Vertrouwensrelatie tussen Van Weijs en de ondernemer

Waarom Van Weijs?



De partners van Van Weijs weten waar ze over spreken; zij zijn specialisten op het vakgebied 

van herstructurering (corporate recovery), herfinanciering (corporate finance) en heroriëntatie 

(corporate discovery).

Als de continuïteit van de onderneming in gevaar komt, moet men snel en doortastend handelen. Van Weijs kan

op zeer korte termijn helpen bij de analyse van uw problemen. Dit doen wij door enkele concrete scenario’s aan 

u te presenteren, die uw onderneming uit de (financiële) problemen halen. In veel gevallen stellen wij een 

combinatie van maatregelen voor. Hierbij kunt u denken aan een reorganisatie, het afstoten van activiteiten of

activa, herfinanciering, een crediteurenakkoord of doorstart.

Wisescan™

Voor het bepalen van de meest effectieve maatregelen hebben we Wisescan™ ontwikkeld. Wisescan is een 

methodiek om knelpunten, oplossingen en kansen van de onderneming snel en adequaat in kaart te brengen.

Wisescan™ brengt de actuele status van de onderneming in beeld op het gebied van strategie, operations, 

financiën en management. Op basis van deze analyse stellen we verschillende scenario’s voor u op. 

Plan van aanpak

Het meest optimale scenario dient als uitgangspunt voor een plan van aanpak. Hierin staan concrete actiepunten

waar u mee aan de slag kunt. Al ligt de verantwoordelijkheid voor uitvoering van het plan bij u, Van Weijs volgt

uw verrichtingen op de voet en staat u bij met deskundig advies. Aan het eind van het traject zullen wij het hele

proces met u evalueren. Waar nodig en gewenst volgt bijsturing om te voorkomen dat uw onderneming in oude

patronen vervalt. Het is ons doel onszelf binnen afzienbare tijd overbodig te maken, terwijl u weer een stevige

grip op uw onderneming heeft.

Corporate Recovery



Het is van groot belang dat u ons tijdig betrekt bij de problematiek, zodat de maatregelen die

getroffen moeten worden, minder ingrijpend hoeven zijn. U kunt dan snel weer verder met een 

rendabele onderneming. 

Ook een succesvolle onderneming kan in situaties verkeren waarin behoefte is aan extra kapitaal. De partners van

Van Weijs hebben de nodige kennis en ervaring om u hands-on te ondersteunen bij herfinanciering. Bovendien

hebben wij toegang tot de juiste partijen. 

Van Weijs weet via haar bancaire relaties exact welke informatie een financier nodig heeft, en hoe deze te 

presenteren om de financier te overtuigen. Een rol, die gezien de forse verschuivingen binnen de bancaire wereld,

voor ons een steeds belangrijkere plaats inneemt. Ons volledige netwerk van banken, private equity firma’s, 

informal investors en factormaatschappijen kunnen wij aanspreken, om ook voor uw onderneming tot een 

effectieve financieringsopbouw te komen.

Met onze kennis en ervaring kunnen wij vaststellen welke activiteiten kansrijk zijn binnen een onderneming. 

Van Weijs helpt u met het versterken van zwakkere activiteiten waardoor deze serieus bij gaan dragen aan de

omzet. Dit is niet alleen van belang voor ondernemingen in zwaar weer. Ook de ondernemer die zijn succes in 

de toekomst wil consolideren profiteert hiervan.

Van Weijs zoekt en vindt ook nieuwe mogelijkheden. Nieuwe initiatieven, die niet alleen passen bij uw bestaande

bedrijfsvoering, maar bovendien het volledige potentieel van uw onderneming benutten. Dit noemen wij 

‘corporate discovery’.

Corporate Finance

Corporate Discovery
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