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special werkkapitaal

tekst niels achtereekte / fotografie sietske raaijmakers

W erkkapitaal gebruiken om 
weerbaar te blijven in roerige 
tijdens of zelfs om faillisse

ment te voorkomen, is al vrij bekend. De 
afgelopen tijd is echter ook een trend te 
zien in het gebruik van werkkapitaal voor 
groei. Zeker bij explosieve groei, zo weet 
SolarClarity, een groothandel in zonne
panelen. Het bedrijf richt zich op de tak 
van sport waarbij zonnestralen worden 
omgezet in elektriciteit. De core business 
is het verkopen van installaties aan instal
lerende partijen. Ongeveer drie jaar gele
den richtte Peter Desmet de organisatie 
op. In het begin fungeerde het bedrijf ook 
zelf als installateur en leverde ze aan klan
ten, maar de business to businessmoge
lijkheden bleken interessanter. De pro
ducten zijn bijna commodity’s, maar door 
een service plus concept belevert Desmet 
zijn klanten naar eigen zeggen op een zo 

optimaal mogelijke manier. ‘Soms ont
werpen en leveren we het hele systeem. 
Een andere keer houden we specifieke 
voorraad voor een klant’, legt Desmet uit.

Voorfinanciering
De populariteit van zonnepanelen neemt 
sterk toe in Europa, dus Desmet verwacht 
dat de stijgende vraag de komende tijd 
flink aanhoudt. De prijzen dalen namelijk 
en de toepasbaarheid is steeds groter. In 
korte tijd levert SolarClarity nu aan in
stallateurs in de Benelux en Engeland. 
Een groot deel van de omzet komt uit het 
buitenland, met name uit België en Enge
land. ‘Nederland is niet zo’n voorloper in 
zonneenergie’, zegt Desmet. ‘Er zijn in 
Nederland nog wel flink wat fiscale en ad
ministratieve barrières, waardoor de toe
passing hier niet zo vlot verloopt als in 
andere Europese landen. In Engeland 

dachten ze: ‘De bouw ligt op z’n gat, dat 
zijn dezelfde mensen die zonneenergie 
installaties kunnen bouwen’, dus de over
heid stimuleert het gebruik daar meer.’ 
Het is onder andere die situatie waar 
Desmet handig gebruik van weet te ma
ken.

De markt voor zonnepanelen is een 
echte handelsmarkt met de typische 
voorfinanciering en voorraad die daar bij 
horen. De voorraad loopt snel om en de 
deals worden steeds groter. En daarbij 
worden betalingstermijnen steeds langer. 
Volgens Desmet een situatie die onmoge
lijk met een bancaire lening is te financie
ren. ‘De bank kan niet zo snel opschalen’, 
stelt hij. ‘Onze voortdurende vraag naar 
liquiditeit is te groot.’ Hij besloot de 
 mogelijkheid van factoring te bekijken. 
Of breder gesteld asset based lending, 
waarbij een lening wordt gebaseerd op de 

De bank nam 
mijn forecast 
niet serieus’

‘

ondanks de turbulente tijden zijn er ook sterk 
opkomende markten. Die van duurzame energie 
bijvoorbeeld. Orders worden groter en de vraag 
naar snelle financiering stijgt. Welke stappen 
onderneem je als de bank je niet bij kan houden?
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assets die het bedrijf heeft. Denk hierbij 
aan debiteuren, voorraad of inkopen. 
Vanaf het begin ging het bij SolarClarity 
om de financiering van inkoop. Het be
drijf importeert haar producten vanuit 
China wat een flinke levertijd met zich 
meebrengt. ‘We moeten onze leverancier 
bij het verschepen vanuit China al beta
len en er kunnen zo zes weken overheen 
gaan voor de spullen hier zijn. En dan heb 
ik ook nog te maken met de betalings
termijn van de klant, waardoor het totaal 
zo uitkomt op een week of tien.’

Meegroeien
De transactie van de inkoopfinanciering 
is gerelateerd aan de grootte van de klant 
en de betalingspositie van deze klant. ‘Is 
een klant betrouwbaar dan is een trans
actie meteen gedekt’, legt Desmet verkort 
uit. ‘Maar dat betekent wel dat er al eer
der heel diep gekeken is naar de organi
satie. We zijn nu een transactie aan het 
optuigen met een nieuwe klant. Binnen 
een week krijg ik dan uitsluitsel van mijn 
adviseur of de deal door kan gaan.’ En het 
is met name de snelheid en flexibiliteit 
van het opschalen die hem aanspreken. 

Wanneer een factuur de deur uitgaat, is 
dit geld meteen voor het bedrijf beschik
baar. Zodoende groeit het beschikbare 
werkkapitaal mee met de behoefte van 
zijn bedrijf. Desmet had er in het begin 
ook voordeel van dat er wordt gekeken 
naar lopende zaken en minder naar het 
trackrecord. Op het moment dat hij over
stapte naar zijn huidige financierder was 
hij bezig met een transactie van een mil
joen. Hij had naar eigen zeggen nog hele
maal geen trackrecord, maar door het ge
detailleerd doormeten van zijn bedrijf en 
de kansen die er lagen, was de deal gauw 
rond.

Slagkracht
De eerste stappen met het bedrijf zette 
Desmet op eigen kracht zonder groot ei
gen vermogen, maar met geld van welwil
lende familieleden. ‘Ik begon letterlijk in 
mijn eentje op de zolderkamer. Mijn 
vrouw kwam daarna ‘eventjes’ helpen, 
maar die is nooit meer uit het bedrijf ge
gaan.’ Het bedrijf groeide afgelopen jaren 
met 200 procent per jaar. Gezien de groei 
in de orders lijkt dit voorlopig ook nog 
niet af te zwakken. De kapitaalbehoefte 

blijft dan ook groeien. Gek genoeg is het 
deze positieve toekomstverwachting waar 
de bank geen heil in ziet. ‘Ze namen mijn 
forecast eigenlijk niet serieus, die geloven 
ze simpelweg niet. Misschien zien ze te 
vaak zulke plaatjes bij bedrijven die het 
niet waar kunnen maken.’ Waarom lukte 
het wel via werkkapitaalbeheer? ‘Ik merk 
dat onze financepartij, in dit geval IFN 
Finance, veel meer kennis heeft over het 
bedrijf. Het gaat om een heel intensieve 
samenwerking. Je bent er wel wat tijd aan 
kwijt, maar via een andere weg zou het 
nog meer tijd kosten en zou ik over min
der slagkracht beschikken.’

SolarClarity
Werkzaamheden: Behalve import 
van zonnepanelen voor het opwekken  
van elektriciteit ook systeemontwerp, 
configuratieberekening, 
schaduwberekening, financiële analyse  
en instructie en begeleiding uitvoerders.
Aantal werknemers: 9

Peter Desmet en Irmelin Waalkens, 
eigenaren SolarClarity


