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Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze oplossingen? 
Neem contact met ons op via 020 - 567 9750. 
Kijk voor onze andere producten op www.graydon.nl

Wat is de kwaliteit van 
uw zakelijke portefeuille?
Hoe risicovol is uw portefeuille? Deze datascan toont de kwaliteit van uw database en geeft 
u daarnaast inzicht in de risico's en kansen met betrekking tot de aangeleverde relaties, 
zoals leveranciers, klanten en/of prospects.

 
De kwaliteit van uw database

Management samenvatting
De door u aangeleverde portefeuille is risicovoller dan gemiddeld. De risico’s binnen uw 
portefeuille zijn ingedeeld in verschillende categorieën. Let op: organisaties kunnen in 
meerdere categorieën voorkomen.

> 14% van uw relaties kan niet gekoppeld worden aan de Graydon database
> 6% van uw relaties zijn reeds failliet of opgeheven
> 17% van uw relaties hebben een boven gemiddelde kans om binnen 12 maanden 
 te stoppen met haar bedrijfsactiviteiten
> 34% van uw relaties worden bovengemiddeld geraakt door de COVID-19 pandemie
> 21% van uw relaties krijgt een rode vlag, 53% een oranje vlag, 
 26% een groene vlag
> 26% van uw relaties hebben een bovengemiddeld kans op groei in de 
 komende 12 maanden

Aanbevelingen
Deze analyse geeft inzicht in de kwaliteit van uw data, en de kansen en risico’s binnen uw 
zakelijke portefeuille. Om in te kunnen springen op deze kansen en risico’s raden wij u aan 
de volgende stappen te doorlopen:

1 > Verrijk uw data met de juiste gegevens
2 > Bepaal middels een risicoanalyse welke risico’s voor uw bedrijfsvoering belangrijk zijn  
  en ontdek welke relaties deze risicofactoren bevatten
3 > Controleer of u nog een actieve factuurrelatie onderhoudt met klanten welke   
  als failliet/opgeheven staan geregistreerd
4 > Voer een risicoanalyse uit op die relaties met een bovengemiddelde kans om binnen  
  12 maanden te stoppen met de bedrijfsactiviteiten
5 > Laat uw relaties verrijken met de COVID-19 score om te zien welke relaties 
  bovengemiddeld geraakt worden door de COVID-19 pandemie
6 > Wie zijn uw ideale klanten en wat is uw marktaandeel? Vind gelijkwaardige prospects  
  om uw bedrijf te laten groeien

Bij 60% van de door u aangeleverde zakelijke 
relaties zijn 1 of meer bijzondere kenmerken 
gevonden. Dit zijn organisaties die wij niet 
hebben kunnen koppelen, failliet of opgeheven 
zijn, bovengemiddeld geraakt worden door de 
COVID-19 pandemie, een hoge kans op 
faillissement, opheffing of een rode 
kredietvlag hebben. 

Bij 40% van de door u aangeleverde zakelijke 
relaties zijn geen bijzondere kenmerken te 
vinden. 

Kansen Risico’s


