
Checklist Financiële Gezondheid 
 

 
Voor elk bedrijf is het belangrijk financieel gezond te zijn. Dat betekent dat er 
genoeg geld verdiend wordt om de kosten te dekken. Door regelmatig te controleren 
hoe het met de financiën van het BewonersBedrijf is, kom je niet voor verrassingen 
te staan. Hiervoor kun je de Checklist Financiële Gezondheid gebruiken. 
 
 
Bellen boze leveranciers omdat wij de rekeningen nog niet betaald hebben? 

• Bijna elke dag 
• Zeker 1x per week 
• Niet vaak 
• Weet niet 

 
Hebben wij weleens facturen betaald van geld dat we voor andere doeleinden 
kregen? 

• Ja, vaak 
• Bijna nooit en niet voor langere periodes 
• Nooit 
• Weet niet 

 
Schrapen wij alle geld bij elkaar als we salaris en rekeningen moeten betalen? 

• Altijd 
• Soms 
• (Bijna) nooit 
• Weet niet 

 
Dragen wij de BTW op tijd af? 

• Altijd 
• Soms 
• (Bijna) nooit 
• Weet niet 

 
Hoe vaak gebruiken we geleend geld? 

• Meer dan 1x per maand 
• Tussen 1x per maand en 1x per jaar 
• Minder dan 1x per jaar 
• Weet niet 

 
Krijgt het bestuur op tijd (bijvoorbeeld maandelijks, elke kwartaal of elk halfjaar) 
een financieel overzicht? 

• Nee, laat of helemaal niet 
• Ja altijd op tijd 
• Ja en ruim voordat de periode verstreken is 
• Weet niet 
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Begrijpt het bestuur de rapportage die zij krijgt? 
• Nooit 
• Alleen met uitleg 
• Altijd 
• Weet niet 

 
Welk percentage van het inkomen krijgen we volgend jaar zeker weer? 

• Minder dan 50% 
• Tussen 50% en 75% 
• Meer dan 75% 
• Weet niet 

 
Hoeveel van ons totale inkomen komt van onze twee grootste klanten en/of 
fondsen? 

• Meer dan 50% 
• Tussen 25% en 50% 
• Minder dan 25% 
• Weet niet 

 
Beschikken de leden van het bestuur over de juiste financiële kennis en 
kwaliteiten? 

• Nee 
• Ja, maar niet in alle gevallen 
• Ja 
• Niet zeker 

 
Vertrouwen wij de leden van het bestuur en de zakelijk leider? 

• Nee 
• Soms wel en soms niet 
• Ja 
• Weet niet 

 
Worden vacatures bij het bestuur snel vervuld? 

• Nee dat is bijna onmogelijk 
• Ja maar we moeten hard werken om de juiste persoon te vinden 
• Ja er zijn altijd goede kandidaten 
• Weet niet 

 
Stellen bestuursleden vragen en lossen ze deze op? 

• Vragen komen altijd van 1 of 2 dezelfde personen 
• De bestuursleden stellen vragen maar deze worden niet beantwoord 
• Ja 
• Weet niet 
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Wanneer hebben we voor het laatst de strategische doelen van het 
BewonersBedrijf geëvalueerd? 

• Meer dan 2 jaar geleden 
• 1 tot 2 jaar geleden 
• Minder dan 1 jaar geleden 
• Nog nooit 

 
Als het bestuur morgen opstapt, kan het BewonersBedrijf dan blijven bestaan? 

• We zullen het vanaf de eerste dag moeilijk hebben 
• We zullen het wel volhouden maar de strategie uit het oog verliezen 
• We zullen gewoon door kunnen gaan 
• Weet niet 

 
Worden bezoekers van het BewonersBedrijf begroet door glimlachende en 
vriendelijke vrijwilligers? 

• Niet vaak 
• Soms 
• Altijd 
• Weet niet 

 
Hoeveel vrijwilligers zijn gestopt in de laatste 12 maanden? 

• Meer dan 25% 
• Tussen 15% en 25% 
• Minder dan 15% 
• Weet niet 

 
Hebben wij alles onder controle bij grote projecten? 

• We hebben geen controle 
• We kunnen moeilijk de controle houden 
• Alles is onder controle 
• Weet niet 

 
Krijgen we steun uit de wijk? 

• Ja de wijk steunt ons enorm 
• Diegenen die gebruikmaken van de diensten van het BewonersBedrijf zijn 

tevreden.  
• De andere uit de wijk kennen ons niet. 
• Nee, de meeste mensen uit de wijk weten niet wat we doen. 
• Weet niet 
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Grote kans dat het BewonersBedrijf binnen 3 tot 6 maanden moet stoppen. 
 
Actie: Organiseer een bijeenkomst met alle betrokkenen. 
Zoek zo snel mogelijk professionele (externe) hulp. 
Maak een actieplan voor de meest dringende zaken. 
 

Gemiddelde kans dat het BewonersBedrijf in zijn geheel of delen van het 
BewonersBedrijf binnen 6 tot 12 maanden moet stoppen. 
 
Actie: Evalueer de resultaten van deze checklist tijdens de bestuursvergadering. 
Maak een actieplan voor de meest dringende zaken. 
Plan een nieuwe evaluatie met deze checklist over 3 tot 6 maanden. 
 

In het algemeen positief met een aantal belangrijke zaken om aan te pakken. 
 
Actie: Evalueer de resultaten van deze checklist tijdens de bestuursvergadering. 
Maak een actieplan om de belangrijkste zaken aan te passen. Plan een nieuwe 
evaluatie met deze checklist over 6 maanden. 
 

In het algemeen positief, er zijn kleine zaken om aan te passen.  
 
Actie: Maak een actieplan om de belangrijkste zaken aan te passen. Plan een nieuwe 
evaluatie met deze checklist over 6 maanden.  
 

Het BewonersBedrijf staat er goed voor.  
 
Actie: Maak een actieplan om de belangrijkste zaken aan te passen. Plan een nieuwe 
evaluatie met deze checklist over 12 maanden. 
 
_________________________________________________ 
Bron: Early Warning Guide van Locality 


