De Graydon COVID-19 impact XSeption
De impact van de COVID-19 pandemie op
het Nederlandse bedrijfsleven
Het bedrijfsleven is altijd al aan verandering onderhevig.
Maar door de COVID-19 pandemie verkeren we helemaal in
een zeer onzekere tijd. Wat is de impact van COVID-19 op het
Nederlandse bedrijfsleven? En hoe gaat dit zich de komende
tijd ontwikkelen? Met de COVID-19 impact XSeption probeert
Graydon u meer inzicht en ondersteuning te geven bij uw
bedrijfsvoering.

Hoe is de COVID-19 impact XSeption tot
stand gekomen?
Graydon heeft in toenemende mate vragen ontvangen over
de impact van COVID-19 op het bedrijfsleven. U heeft altijd
op de data van Graydon kunnen vertrouwen. Op basis van
historische data, gecombineerd met actuele gegevens kunt u
beslissingen nemen over uw bedrijfsvoering. Op dit moment
bevinden wij ons in een situatie die zich nooit eerder heeft
voorgedaan, hierdoor hebben wij geen historische data
beschikbaar die de impact op het bedrijfsleven zou kunnen
helpen inschatten.

Graydon streeft er naar om u ook in deze tijden te
ondersteunen. Graydon monitort continu de meest recente
ontwikkelingen in het bedrijfsleven, en nu ook ook de
verspreidingsgegevens die door het RIVM beschikbaar
worden gesteld en de voorzorgsmaatregelen die door de
overheid getroffen worden. Op basis van deze data en
domeinkennis heeft Graydon een COVID-19 impact XSeption
kunnen ontwikkelen. Deze XSeption geeft aan wanneer
de verwachte impact van de COVID-19 pandemie op de
onderneming bovengemiddeld is.
De COVID-19 impact XSeption biedt u, juist in deze onzekere
tijd, ondersteuning om een risico-inschatting van uw klantenof leveranciersportefeuille te maken. Baseer uw keuze echter
niet alleen op deze XSeption, maar neem beslissingen in
combinatie met onze vertrouwde risico-indicatoren zoals
onze Graydon Rating, kans op opheffing, betaalscore en
kredietlimiet. Zo hopen wij u verder te kunnen ondersteunen
in het maken van zakelijke beslissingen. Ook kunt u uw
leveranciers die dat nodig hebben een extra steuntje in de
rug geven door facturen zo snel mogelijk te betalen. Of juist
klanten uitstel van betaling verlenen.

Hoe werkt de COVID-19 impact XSeption?
De COVID-19 impact XSeption komt voort uit een onderliggende indicator
met 5 categorieën:
0 		 Weinig tot geen verwachte impact
1 		 Milde verwachte impact
2		 Gemiddelde verwachte impact
3		 Verhoogde verwachte impact
4		 Zeer hoge verwachte impact
Als het bedrijf in categorie 4 valt wordt bij dit bedrijf in de rapporten de volgende
COVID-19 XSeption getoond: “De verwachte impact op de onderneming door de
COVID-19 pandemie is bovengemiddeld.” Valt een bedrijf in één van de overige
categorieën dan wordt de XSeption niet getoond.

Hoe is de COVID-19 impact XSeption opgebouwd?
Om tot deze XSeption te komen, worden verschillende elementen meegenomen.
Graydon baseert deze XSeption onder andere op:
•
•
•
•

De sector waarin het bedrijf actief is;
De omvang van het bedrijf;
De locatie van het bedrijf;
De verschillende voorzorgmaatregelen op nationaal niveau voor
dit soort bedrijven;
• De mate van internationale handel van het bedrijf;
• De mate waarvan het bedrijf zaken doet met bedrijven in branches die
een zeer hoge verwachte impact ondervinden.
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Meer informatie?
Wilt u meer weten over
de Graydon COVID-19
impact XSeption?
Neem dan contact met
uw accountmanager,
of via onze service afdeling:
service@graydon.nl
of bel naar 020 567 95 01.

Kijk voor onze andere
producten op
www.graydon.nl

