
Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkgelegenheid (NOW)

Het Corona virus heeft impact op ons allemaal. Ondernemers worden hard 
getroffen en er worden tienduizenden aanvragen verwacht bij de speciale 
noodloketten. Een groot aantal ondernemers kan hun bedrijfsvoering op dit 
moment niet uitvoeren zoals ze gewend zijn. Of erger nog; zij moeten hun  
activiteiten noodgedwongen staken. 

In deze serie geven we je een aantal tips over het gebruik van onze scenario 
analyse.

Analyseren maatregel:
Deel 2:
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Inzage in liquiditeit van een onder- 
neming is belangrijker dan ooit. Met 
onze prognose module stel je in een 
handomdraai een going-concern 
scenario op. Vervolgens simuleer je de 
uitwerking van diverse steunmaat- 
regelen die door de overheid en finan- 
ciële dienstverleners zijn genomen 
vanwege het Corona virus. Hiermee 
krijg je gedegen inzicht in bijvoorbeeld 
de toekomstige liquiditeitspositie van 
een onderneming op maandbasis. Op 
basis hiervan kan jij als zakelijk finan-

cieel adviseur een adviesopzet samen-
stellen en aanvullende maatregelen 
aanbevelen. Ook zie je het effect van 
acties  die door jouw klant zelf uit-
gevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld 
actief debiteurenbeheer, factoring en 
actief voorraadbeheer.

Laten we samen de schouders eronder 
zetten!

Jamie Burink

Inzicht in de liquiditeit van een 
onderneming
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In onze vorige publicatie hebben we uitgelegd hoe je de basis voor een scenario 
analyse legt, specifiek gericht op de huidige Corona situatie. Hiermee wordt in-
zichtelijk wat de impact van deze situatie op de financiële huishouding van een 
onderneming is. Nu is het tijd om aan de slag te gaan met maatregelen; zowel 
maatregelen die jij zelf kunt nemen als steunmaatregelen vanuit de overheid.

Eén van deze maatregelen is NOW, ofwel: Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkgelegenheid, die vanaf 6 april bij het UWV aangevraagd kan worden.  
De NOW is in het leven geroepen om werkgevers die omzetverlies verwachten 
tegemoet te komen. Hiervoor geldt: het verwachtte omzetverlies moet tenmin-
ste 20% zijn in een periode van drie maanden. Aanvragen kunnen tot 31 mei 
worden ingediend.

Indien een onderneming in aanmerking komt voor deze regeling, wordt er een 
tegemoetkoming toegekend tot maximaal 90% van de loonkosten plus bij-
komende kosten. Zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen 
en opbouw vakantiegeld. Zeker de moeite waard dus om mee aan de slag te 
gaan en te bepalen in hoeverre dit bijdraagt aan het bieden van een oplossing 
voor de uitdagingen van jouw klant.

NOW: Noodmaatregel Overbrug-
ging voor Werkgelegenheid

https://fyndoo.com/nl/nieuws/het-effect-van-corona-op-de-liquiditeit
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx
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Het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming is relatief eenvoudig:

1. Totale loonsom: Als uitgangspunt wordt de totale loonsom (sv loon) van  
januari genomen. Hierbij geldt een maximum van €9.538 per medewerker;

2. Verhoogde loonsom: Dit bedrag wordt vervolgens met 30% vermeerderd,  
ter compensatie van de bijkomende kosten;

3. Grondslag: Van de uitkomst zoals bepaald in stap 2 wordt vervolgens het  
percentage omzetverlies genomen;

4. Compensatie: van het bedrag van het in stap 3 berekende bedrag wordt 90% 
tegemoet gekomen.

Voorbeeld (waarbij het verwachtte omzetverlies in maart, april en mei 75%  
bedraagt):

1. Totale loonsom in januari bedroeg €50.000. Alle medewerkers zaten onder 

de maximum-grens van €9.538 per maand 

2. Verhoogde loonsom: €50.000 + 30% = €65.000

3. Grondslag: 75% van €65.000 = €48.750

4. Compensatie: 90% van €48.750 = €43.875.

Stap 1: Het bepalen van de hoogte 
van de tegemoetkoming
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Voor het berekenen van omzetverlies wordt de gemiddelde kwartaalomzet van 
2019 als uitgangspunt gehanteerd. Raadpleeg voor meer informatie hierover 
de website van het UWV. In Fyndoo Advise liggen de historische jaarcijfers vast. 
Om te bepalen wat je grondslag voor de berekening is, navigeer je in Fyndoo 
Advise vanaf het dashboard naar ‘Analyse’, en ga je via ‘Naar overzicht’ naar de 
historische jaarcijfers.

Stap 2: Het berekenen van 
omzetverlies

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/voorwaarden/rekenvoorbeeld-berekening-omzetverlies- now
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Kies vervolgens in het Analyse-overzicht dat zich opent voor de optie ‘bekijken/
bewerken’. Je ziet dan voor welke jaren er cijfers bekend zijn in Fyndoo Advise.
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in Fyndoo Advise kun je jaarcijfers handmatig invoeren, maar ook 
importeren! Dat scheelt natuurlijk enorm veel werk en voorkomt ook 
dat er invoerfouten worden gemaakt. De meeste boekhoudpakketten 
kunnen een csv export genereren. Met Fyndoo Advise leg je eenmalig 
een zogenoemde mapping aan, waarna je bij iedere update zo’n export 
automatisch kunt inlezen!

TIP:

In onderstaande afbeelding vind je een voorbeeld. Je hoeft hier slechts aan te geven in 
welke kolom de grootboekrekeningen, de omschrijvingen en het saldo staan. Tot slot 
geef je aan hoe de duizendtal scheidingstekens zijn toegepast in jouw csv export.

Hierna ‘map’ je éénmalig de grootboekrekeningen naar het rekeningschema van  
Fyndoo Advise. Links van het scherm zie je de grootboekrekeningen, rechts de posten 
van het rekeningschema van Fyndoo Advise. Je sleept simpelweg de grootboek- 
rekeningen (links) naar het rekeningschema (rechts); Fyndoo Advise doet de rest.

In de laatste stap importeer 
je de gegevens en geef 
je aan op welke periode 
de gegevens betrekking 
hebben. Naast het import-
eren van bovengenoemde 
export uit boekhoudsys-
temen, heeft Fyndoo ook 
importmogelijkheden voor 
Audition (Unit4), Caseware 
Financials, XBRL (SBR, SBR 
Nexus) of op basis van een 
excel template.
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Op de jaarcijfers worden automatisch controles uitgevoerd zoals het balans- 
evenwicht, aansluiting van het eigen vermogen op het resultaat van de vooraf-
gaande periode en negatieve boekwaardes. Indien er opmerkingen zijn over de 
cijfers, wordt dat in dit overzicht aangeduid met een gele markering. Zo zie je 
direct of er betrouwbare gegevens worden gebruikt voor de analyse. 

Voor de laatste stap om de gemiddelde kwartaalomzet te bepalen, navigeer 
je naar ‘Open historische data’. Kies voor ‘Resultaat’ en stel de tijdbasis in op 
‘Kwartalen’. Fyndoo Advise toont dan automatisch de gemiddelde omzet per 
kwartaal, ondanks dat je de cijfers misschien in een andere tijdbasis hebt in-
gevoerd. In deze case is de gemiddelde omzet op kwartaalbasis €1.197.530.

Let op: indien je de historische jaarcijfers niet op jaarbasis hebt ingevo-
erd, maar op een meer gedetailleerd niveau (bijvoorbeeld maanden), 
dan onthoudt Fyndoo Advise dit. Fyndoo Advise zal in dit geval niet de 
gemiddelde omzet tonen, maar de werkelijke omzet per kwartaal. In dit 
geval kun je de omzetwaarde in de meest rechter kolom (Totaal) door 
vier delen om de gemiddelde omzet per kwartaal te berekenen.

LET 
OP:
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Nu volgt de hamvraag; komt mijn klant in aanmerking voor de NOW? Het 
verwachtte omzetverlies moet in dat geval tenminste 20% zijn. Om dit te onder-
zoeken keer je terug naar het klantdashboard en ga je naar ‘Prognose’.

In ons voorbeeld keren we terug naar het prognoseproject van de case die we in 
onze vorige publicatie gebruikten. Daarin is de omzet volledig naar € 0 gebracht 
voor heel 2020.

Stap 4: Bepalen of je klant in 
aanmerking komt voor NOW
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Op het vervolgscherm wordt de optie ‘Omzet’ gekozen.

Voor de NOW analyse maken we een nieuw scenario aan met behulp van de  
‘+ Nieuw scenario’ button. Dit scenario geven we de naam: ‘NOW Analyse’. 
Nadat het scenario is aangemaakt, voegen we via de knop ‘+ Nieuwe optie’ de 
omzet toe die verwacht wordt gedurende de Corona periode.
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Hierna kan de gerealiseerde omzet voor januari, februari en maart worden in-
gevoerd. In januari en februari was er in de voorbeeldcase nog sprake van lichte 
omzetstijgingen t.o.v. de laatste maanden in 2019. In maart is de gerealiseerde 
omzet substantieel lager; in onze voorbeeldcase werd er uitsluitend nog online 
verkocht en bezorgd. Het niveau van maart houden we vervolgens aan tot en 
met juni, daarna langzaam herstel naar hogere niveaus.

Vervolgens kunnen bestaande omzetgroepen worden geselecteerd, of nieuwe 
omzetgroepen worden toegevoegd. We selecteren de bestaande omzetgroep-
en, om deze bij te stellen van € 0 naar het omzetniveau zoals reeds gerealiseerd 
in januari, februari en maart en de verwachting voor de maanden erna. We 
geven de omzetgroep een kenmerk mee: ‘Omzet bijgesteld n.a.v. Corona’. 
Vervolgens stellen we de tijdsbasis in naar ‘Maanden’.
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Deze optie slaan we op en wordt als ‘laag’ bovenop het basis scenario (going- 
concern) geplaatst. De optie blijft zichtbaar onderin het scherm en kan aan- en 
uitgevinkt worden om de impact ervan te bepalen. De impact wordt direct 
doorgerekend in het gehele scenario, bijvoorbeeld in de resultatenrekening, 
maar ook in de liquiditeit.
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Voor de berekening van het omzetverlies wordt de gemiddelde omzet per kwar-
taal in 2019, vergeleken met de totale verwachtte omzet van drie aaneen- 
gesloten perioden. In dit voorbeeld nemen we maart, april en mei 2020 als  
uitgangspunt. In dit geval €41.521 + €39.000 + €39.000 = €119.521.

De berekening van omzetverlies is nu als volgt:
1-(€119.521/€1.197.530) = 0,9 (90%). 
De €1.197.530 is de gemiddelde omzet per kwartaal van 2019, zoals we eerder 
hebben berekend. Op basis van deze analyse komt de onderneming in aan-
merking voor NOW.

Stap 5: Het berekenen van 
omzetverlies

Let op: het is belangrijk om deze berekening uit te voeren, omdat deze 
gebruikt wordt om de compensatie te berekenen. Zorg ervoor dat de 
omzetverwachting zo realistisch mogelijk is. De NOW wordt uitgekeerd 
als een voorschot, op basis van daadwerkelijke cijfers wordt de  
definitieve berekening gemaakt.

LET 
OP:
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De volgende stap is het berekenen van de hoogte van de compensatie en het 
effect op de liquiditeitspositie. Voor de beginpositie liquiditeiten kies je bovenin 
je prognose voor ‘Liquiditeit’.

Stap 6: Wat doet dit met liquiditeit?
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Nu bepalen we de hoogte van de NOW compensatie op basis van de omzet- 
analyse en de omzetdaling die we eerder maakten. Hiervoor voegen we  
wederom een nieuwe optie toe. Ditmaal kiezen we de ‘Expert optie’ die we 
‘NOW compensatie’ noemen. Daarna navigeren we naar het onderdeel  
‘Resultaat’ en kiezen opnieuw voor tijdbasis ‘Maanden’. Door de bedrijfskosten 
uit te klappen worden alle onderdelen hiervan zichtbaar, waaronder personeels- 
kosten. Door ook deze uit te klappen, worden de loonkosten inzichtelijk.  
In deze case bedragen de loonkosten in januari €36.338,-.

Stap 7: De hoogte van de NOW 
compensatie berekenen
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Het UWV geeft aan te streven naar een eerste betaling binnen twee tot vier 
weken, de tweede betaling vindt ongeveer een maand na de eerste betaling 
plaats en de derde betaling ongeveer een maand daarna. Indien de aanvraag 
in maart 2020 wordt ingediend, wordt er dus compensatie in april, mei en juni 
ontvangen. Deze compensatie voeren we vervolgens door als ‘buitengewone 
baten’ binnen de expert optie voor de maanden april en mei en juni.

Berekening compensatie:

1. Totale loonsom in januari bedroeg €36.338. Alle medewerkers zaten onder 

de maximum-grens van €9.538 per maand 

2. Verhoogde loonsom: €36.338 + 30% = €47.239,-

3. Grondslag: 90,0% (omzetdaling) x €47.239,- = €42.515,10

4. Compensatie: 90% (compenstatie) x €42.515,10 = €38.263,59
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Nadat deze maatregel in een prognose optie is verwerkt, keren we terug naar 
het menu-item ‘Liquiditeit’. Daar wordt zichtbaar wat de impact van de NOW is 
op de liquiditeit van de onderneming.

Het (positieve) effect van deze compensatie op de liquiditeitspositie is als volgt: 

april: + €45.945,-  mei: + €83.738,-  juni: + €112.912

Impact op de liquiditeit
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Adres Mail Telefoon
Topicus
Zuiderzeelaan 23
8017JV Zwolle

hello@fyndoo.nl +31887 – 788 990

Per saldo kunnen steunmaatregelen zoals de NOW dus enorme impact  
hebben op de liquiditeit van ondernemers. In vervolgpublicaties zullen we meer 
maatregelen analyseren. Heb je in de tussentijd vragen? Laat het ons weten via 
support@fyndoo.com!

Conclusie en vervolg


