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Outsourcing 
Het uitbesteden 
van crediteuren-
beheer levert 
juist geld op 

Handelsinfo 
Wees goed 
geïnformeerd 
over je klanten

E-factureren 
“Je kunt beter 
sturen en tijdig 
ingrijpen als 
betalingen 
uitblijven” 

FRISO DE JONG
Voorzitter van Platform Elfa
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de uitdaging

goed credit management 
is relatiemanagement

Financiering op basis van assets helpt 
bij verwezenlijken groei na recessie
Credit management heeft in tijden van recessie 
een andere lading dan in economisch voor-
spoedige tijden. Als alles van een leien dakje 
gaat, kunt u uw debiteuren te vriend houden 
door niet al te moeilijk te doen over betalings-
achterstanden. Als door de recessie uw omzet 
daalt, kunnen diezelfde trage betalers op den 
duur funest zijn voor uw onderneming. Omzet 
is tenslotte pas omzet als het geld op uw 
rekening staat! Door nu al te investeren in een 
structurele verbetering van uw credit manage-
ment, profiteert uw onderneming daar in de 
vorm van lagere voorzieningen duurzaam van. 
Dus ook ná de recessie. Mocht u op dat moment 
behoefte hebben aan extra financiële ruimte, 
dan kan werkkapitaalfinanciering op basis van 
assets uw onderneming helpen probleemloos 
te groeien!

Voor het nu al verbeteren van uw credit manage-
ment kunt u de volgende stappen zetten:

1. Verhef debiteurenbeheer tot een kernfunctie. 
Wijs verantwoordelijken aan, stel interne 
procedures op en leg deze vast. Maak binnen de 
onderneming duidelijk dat dit de spelregels zijn.   

2. Geef uw klanten niet te veel ruimte maar
maak duidelijke betalingsafspraken. Houd 
probleemdossiers in de gaten en leg klant-
afspraken vast. Wacht niet te lang met bellen, 
praat regelmatig met uw notoire wanbetaler(s) 
en vraag waarom ze niet op tijd betalen.

3. Bereken eens wat een trage betaler u kost. 
Dat geeft u de motivatie om de betalings-
termijnen in te korten! 

IFN Finance is al meer dan veertig jaar finan-
cier van werkkapitaal op basis van onder 
andere debiteuren, orders en betaalde voor-
raden. We beoordelen snel en vakkundig de 
waarde van de assets van uw onderneming. 
Op basis daarvan kunnen we doorgaans veel 
sneller en méér werkkapitaal beschikbaar 
stellen dan bij reguliere financiering door 
uw huisbankier. Debiteurenfinanciering kan 
zelfs oplopen tot 90% van de waarde van de 
uitstaande vorderingen. 

Als u IFN Finance het debiteurenbeheer 
geheel laat overnemen, bent u verzekerd van 
continuïteit in uw debiteurenbeheer. Daarbij 
houden we uw relatie met uw klant altijd 
nauwkeurig in het oog! Kijk ook op 
www.ifnfinance.nl/beheer of neem contact 
op met Bob Huuskes op 06 22 77 89 85.

IFN Finance. Financiers van succes.

IFN_advertorial_266x131_Telegraaf_def.indd   1 09-11-09   10:30

Het ‘in control’ zijn met betrekking tot de cashflow 
en het debiteurenrisico, is voor de credit manager steeds 
belangrijker. Dit zegt Bervin Janssen, voorzitter van het  
Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB).

‘H
et bedrijfsmatig 
beheersen van 
de te verwach-
ten binnenko-
mende geld-
stroom door de 
verkoop van pro-

ducten of diensten en het beheer van 
de bijbehorende informatiestroom.’ 
Of: ‘Het proces van het managen en 
optimaliseren van de (pre-)quote to 
cash cycle in zowel financieel, opera-
tioneel als commercieel opzicht.’ Zo-
maar twee beschrijvingen van het on-
derwerp credit management. 

Veelomvattend
Credit management is complex, 
maar simpeler gezegd is het eigenlijk 
gewoon zorgen dat je je geld krijgt 
voor de goederen en diensten die je 
verkoopt. Het hele proces, van A tot Z 
inclusief pre-check met wie je zaken 
doet, het leveren van de juiste factu-
ren en rekeningnummers, het vol-
gen of de betaling daadwerkelijk gaat 
plaatsvinden, telefonisch contact 
houden met de klant ten aanzien van 
eventuele klachten en levering, het 
matchen van de factuur aan de goe-
deren, de betalingstermijn aanhou-
den, rappelleren, uiteindelijk incas-
so voeren inclusief communicatie 
met andere interne afdelingen zoals 
sales. Etcetera.

Over de muur
Alles is een gevolg van het betaal-
systeem dat we met z’n allen heb-
ben afgesproken. Immers: als je 
naar de markt gaat om een krop 
sla te kopen voor een euro, betaal 
je deze direct aan de marktkoop-
man en klaar! In het bedrijfsle-
ven is afgesproken later te betalen 
en met facturen te werken. Toch is 
er dan vaak nog weinig nagedacht 
over het daadwerkelijk ontvangen 
van de betaling. De verantwoorde-
lijkheid voor het innen van de fac-
turen gooit men ‘over de muur’ en 
dan kan de credit manager het alle-
maal gaan oplossen. 

Bonussen
Veel bedrijven versterken deze pro-
blematiek door verkopers een om-
zetbonus in het vooruitzicht te stel-
len. Dit zou ook een bonus kunnen 
zijn die is gerelateerd aan inkom-
sten. Een ander belangrijk punt is dat 
veel bedrijven toelaten, vaak vanuit 
commercieel oogpunt, dat klanten 
zich niet aan de factuurtermijn hou-
den, maar ruimschoots later laten 
betalen. Dat geeft een enorm werk-
kapitaalbeslag, kost rente en onder-
tussen loop je ook altijd nog het risi-
co dat een klant failliet gaat voordat 
hij aan zijn betalingsverplichtingen 
heeft voldaan.

Juist nu
Deze aspecten komen in een tijd 
van economische teruggang extra 
sterk naar voren. Daarom is het juist 
nu van het grootste belang om aan-
dacht te geven aan je credit manage-
ment en de positie van de credit ma-
nager. Gebrek aan aandacht leidt tot 
financiële (en soms ook commercië-
le) schade als gevolg van niet of te la-
te betaling. Dit moet dan worden ge-
corrigeerd door extra omzet, tenein-
de de winstmarge weer op niveau te 
krijgen. Omzetgroei in een tijd van 
economische neergang? Vaak een 
uitdaging.

Goede communicatie
De situaties kunnen complex zijn 
of niet, maar eigenlijk komt het, 
heel banaal, telkens op hetzelfde 
neer: je wilt je geld, conform ge-
maakte afspraken, op tijd en daad-
werkelijk ontvangen. Dit vergt 
steeds vaker goede interne en ex-
terne communicatie. Gezien zijn 
verantwoordelijkheden is de cre-
dit manager steeds meer onderdeel 
van het relatie management. Een 
goede klant relatie leidt tot verla-
ging van het debiteurenrisico en 
heeft een positieve invloed op de 
cash flow. Dus: we moeten meer 
aandacht geven aan professioneel 
credit management.

“Credit manage-
ment is complex, 
maar simpeler 
gezegd is het  
eigenlijk gewoon 
zorgen dat je je 
geld krijgt voor 
de goederen en 
diensten die je 
verkoopt.”

“Afspraak is afspraak, 
zowel voor de klant als 
voor ons. Het is van 
groot belang dat er 
duidelijkheid bestaat 
over de spelregels. 
Zeg wat je doet en  
doe wat je zegt.”

Marcel  
Stakenburg
Credit manager bij 
Hunter Douglas  
europe bv
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 Behaalde omzet is geen betaalde 
omzet. Dat zegt credit management 
specialist Geert Amijs. Het outsour-
cen van debiteurenbeheer kan sim-
pelweg geld opleveren. “In het be-
drijfsleven lijkt het normaal dat af-
nemers hun leveranciers te laat be-
talen. Een ondernemer levert behal-
ve producten en diensten ook een 
stukje fi nanciering, de betalingster-
mijn; binnen zoveel dagen moet de 
rekening betaald zijn. Vaak gebeurt 
dat niet en dat is lastig. De onderne-
mer moet immers zijn eigen reke-
ningen ook betalen.” Ondernemers 
geven met een betalingstermijn ei-
genlijk een stukje van hun fi nancië-
le middelen weg. Die kunnen zij dus 
niet gebruiken om iets te onderne-
men wat geld oplevert (rendement). 
Misschien moeten zij deze midde-
len zelf wel lenen en daar betalen zij 
logischerwijs rente over. 

“Uiteindelijk kun je door outsour-
cing beter je doelen bereiken tegen 
lagere kosten doordat je gebruik 
maakt van de  focus van professio-
nele debiteurenbeheerders die be-
schikken over gespecialiseerde, 
state of the art, geautomatiseerde 
systemen. Hierdoor kan de onder-
nemer optimaal werken aan winst 
of besparen op rente.” Dit alles le-

vert cashfl ow op. “Een ondernemer 
krijgt betere fi nancieringmogelijk-
heden en -voorwaarden van de bank 
als hij zijn balans op orde heeft, 
daardoor kan hij meer investeren en 
meer ondernemen.”

Arbeidsintensief
Door het debiteurenbeheer uit te 
besteden kunnen organisaties zich 
blijven focussen op de core busi-
ness, op geld verdienen, terwijl zij 
de vorderingen overdragen aan spe-
cialisten. Dat is in het huidige eco-
nomische tij geen overbodige luxe. 
Maar, hoe gaan debiteurenbeheer-
ders eigenlijk te werk? Amijs: “Wat 
goede specialistische bedrijven op 
het gebied van debiteurenbeheer 
doen, is arbeidsintensief. Zij sturen 
misschien een herinnering, maar 
dan bellen ze vrijwel meteen. De re-
den waarom zij dat doen is omdat 
papier niet praat. Als ze bellen, krij-
gen ze een antwoord, de klant moet 
immers wat terugzeggen. Dan sig-
naleer je een issue, bijvoorbeeld 
dat de levering niet goed was of de 
klant zit fi nancieel in de proble-
men en kan het niet betalen. Daar 
kun je dan op inspelen en wellicht 
een en ander vroegtijdig oplossen.” 
Wat ook een goede reden is om het 

debiteurenbeheer uit te besteden, 
is dat vreemde ogen dwingen, stelt 
Amijs. “De debiteuren begrijpen 
dat je ze benadert en dat het doel is 
dat het geld overgemaakt wordt.”
Goede debiteurenbeheerders ken-
nen de smoesjes en weten precies 
hoe ze de debiteur moeten benade-
ren. “Zij zetten het liefst commerci-
ele mensen in als debiteurenbeheer-
der. Die zijn communicatief sterk 
en weten precies welke toon ze aan 
moeten nemen; debiteurenbeheer 
is een heel commercieel ding.”

Koudwatervrees
Voordelen van outsourcen genoeg 
dus. Maar waarom gaan bedrijven 
dan toch niet allemaal over tot het 
uitbesteden van hun debiteurenbe-
heer? Amijs: “Een van de redenen is 
koudwatervrees. Ondernemers zijn 
bang om de grip en het zicht te ver-
liezen. Ze zijn angstig dat ze geen 
contact meer hebben met hun klan-
ten en ze vrezen voor de manier 
waarop de debiteurbeheerder met 
hun klanten omgaat.” Amijs beseft 
overigens ook dat dit terecht kan 
zijn. “Weet met wie je in zee gaat. 
Het is belangrijk om met een pro-
fessionele, integere credit manage-
ment organisatie samen te werken, 
ook voor de uitstraling op de debi-
teuren.”  Geert Amijs

Credit Management 
specialist

 UITBESTEDEN 
LOONT EN 
LEVERT GELD OP 

MARION VAN HOOREN

redactie@mediaplanet.com

 Vraag:  ■ Waarom is het out-
sourcen van debiteurenbeheer 
goed voor een bedrĳ f?

Antwoord:  ■ Heel eenvoudig: 
het levert geld op en de onderne-
mer kan zich richten op zĳ n core 
business. 

NIEUWS

WEET MET WIE 
JE IN ZEE GAAT
WEET MET WIE 

1
TIP

People in control

Vughterweg 47 H
5211 CK  ’s-Hertogenbosch

 (073) 61 54 999
 (073) 61 54 990

 info@creditalliance.nl
  www.creditalliance.nl

Credit Alliance werkt onder meer 
samen met en in opdracht van:

Bij Credit Alliance zijn alle medewerkers
en systemen volledig ingesteld en gefocust 
op outsourcing van het debiteurenbeheer 
en het credit management.

Met als resultaat: lage kosten, optimale 
cashfl ow en tevreden klanten.

Laat specialisten werken aan uw

CASHFLOW

•  Outsourcing Debiteurenbeheer
•  Kredietverzekering
•  Incasso
•  Handelsinformatie (credit checks) 
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core business
Door het crediteurenbeheer uit te 
besteden kunnen organisaties zich 
beter focussen op geld verdienen.
Foto: pkline/istockphoto

“Iedereen wil zeker weten dat hij 
het geld krijgt voor het product of de 
dienst die hij heeft geleverd, daarom 
is het verstandig van tevoren han-
delsinformatie in te winnen”, vertelt 
Wim Jansen namens de Nederland-
se Vereniging van Handelsinforma-
tiebureaus (NVH). “Maar helaas is 
deze financiële informatie nauwe-
lijks voor handen wanneer het gaat 
om de kleinere ondernemingen.” Al-
le besloten vennootschappen, naam-
loze vennootschappen, coöperaties 
en onderlinge waarborgmaatschap-
pijen moeten ieder boekjaar een fi-
nancieel verslag deponeren bij de 
Kamer van Koophandel. Eenmans-
zaken en ZZP’ers hoeven geen ba-
lans en winst- en verliesrekening te 
deponeren en hebben vrijwel geen 
krediethistorie en betalingservarin-
gen. “Omdat bedrijven juist nu erva-
ren dat de kredietrisico’s bij het klein 
zakelijke segment liggen, hebben on-
dernemers behoefte aan aanvullende 
informatie voordat zij met kleine be-
drijven in zee gaan”, zegt Jansen. “De 
kans dat je met een solide bedrijf in 
onderhandeling gaat, is dan groter.”

risico’s
Een handelsinformatierapport bij 
een traditioneel handelsinformatie-
bureau biedt dus onvoldoende infor-
matie voor eenmanszaken en ZZP’ers. 

En dat brengt de nodige risico’s met 
zich mee. Daarnaast moeten bedrij-
ven nu veel tijd steken in het beoor-
delen van de relatief kleine klanten. 
Omdat die in aantal juist vaak groot 
zijn, vergt dit relatief teveel tijd van 
een credit manager. Bedrijven vullen 
de bedrijfsinformatie wel aan met 
informatie over de eigenaar die zij bij 
consumenteninformatiebureaus op-
vragen. Dit zijn echter veel handelin-
gen en zij dienen de diverse rappor-
ten telkens opnieuw te beoordelen. 
Jansen: “Een oplossing hiervoor is 
een gecombineerd rapport voor een-
manszaken met informatie over het 
bedrijf én de eigenaar.” 

betrouwbaar zakendoen
Om toch betrouwbaar zaken te doen 
met een klein bedrijf zonder dat je 
over informatie beschikt, is het ver-
standig bedrijfsgegevens te combine-
ren met gegevens die zich meer rich-
ten op de algemene bedrijfsactivitei-
ten. “In welke branche bevindt het be-
drijf zich, in welke sector doet hij za-
ken, hoe actief is het bedrijf en in wel-
ke regio is het gevestigd? Maar ook in-
formatie over het vastgoed is van be-
lang. Gaat het om eigendom of is het 
huur? Dit zijn feiten die via openbare 
bronnen beschikbaar zijn en veel zeg-
gen over een bedrijf. De informatie is 
idealiter binnen enkele seconden be-
schikbaar”, vertelt Jansen. Het is vol-
gens hem ook erg belangrijk om gege-
vens te verzamelen over de bestuur-
der van de eenmanszaak. “Niet alleen 
de handelsinformatie is van belang, 
ga ook na wat het moraal is van de di-
recteur van het bedrijf.”

Veilig in zee 
met een 
eenmanszaak

 kristel hurenkamp

redactie@mediaplanet.com

Het klein zakelijke segment 
behelst meer dan de helft van 
de bedrijven in nederland. 
Toch hoeven eenmanszaken 
of ZZP’ers niet te voldoen aan 
de deponeringsplicht. Hoe 
kun je dan toch de kredietrisi-
co’s van een klein bedrijf be-
oordelen? 

Experian is beursgenoteerd en heeft wereldwijd meer dan 15.000 werknemers in 40 landen en ondersteunt klanten in meer dan 65 landen. De jaarlijkse omzet bedraagt meer dan 3,9 miljard dollar.

Wist u dat meer dan de helft van alle  bedrijven
in Nederland bestaat uit  een mans zaken en
ZZP-ers? En dat er jaarlijks gemiddeld 100.000
nieuwe bedrijven bij komen, waarvan weinig
tot geen krediethistorie  bekend is?

Door het ontbreken van essentiële in for  matie
is het beoordelen van de  krediet risico’s in dit
segment een moeilijke opgave.

Experian biedt de oplossing met de  online
Small Business Check. Voor het eerst worden
zakelijke gegevens gecombineerd met de
 kredietinformatie van de eigenaar. Zo maakt
Experian de kredietwaardigheid van klei ne
ondernemingen in Nederland inzichtelijk.
Goed om te weten.

Hoe u de kredietrisico’s
van een klein bedrijf
beoordeelt?

Small Business Check. Goed om te weten.

Experian Adv. 266x131 tbv Telegraaf (Small Business Check):Opmaak 1  30-10-2009  17:31  Pagina 1

Handelsregister

1 Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe 
Handelsregisterwet in wer-

king. Hierin staat dat ook een-
manszaken verplicht zijn zich in 
te schrijven in het handelsregister 
en wel voor eind 2009. Het handels-
register is dé bron voor betrouwba-
re bedrijfsgegevens. Het is dus ver-
standig je zakenpartner altijd te 
checken in dit register van de Ka-
mer van Koophandel. Zo weet je al-
tijd met wie je zaken doet. 

Algemene informatie

2 Naast financiële informatie 
over het bedrijf waar je zaken 

mee gaat doen, is het ook verstan-
dig om algemene informatie te 
verschaffen. Ga na in welke bran-
che het bedrijf opereert, in welke 
regio het bedrijf zich bevindt, in 
welke sector zij zaken doen en hoe 
actief het bedrijf is. Deze informa-
tie is in de meeste gevallen te ver-
krijgen via openbare bronnen. 

bestuurdersinfo

3 De combinatie van zakelijke 
en persoonlijke informatie 

over de bestuurder biedt goed in-
zicht in de risico’s bij het zaken-
doen met eenmanszaken. Wat is 
zijn kredietwaardigheid en wat is 
zijn betaalgedrag?

Kredietwaardigheid

4 Ga na wat de kredietwaardig-
heid van je relatie is. Dit kan 

bijvoorbeeld via een credit check. 
Deze check geeft een goed en over-
zichtelijk inzicht in de financiële 
situatie van je zakenrelatie. Deze 
controle kan je laten uitvoeren bij 
verschillende allround creditma-
nagementbureaus.

tips
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eFacto  -  
creativiteit in oplossingen voor uw (e-)facturatie

Wanneer u elektronisch wilt gaan factureren, komen soms ‘verborgen gebre-
ken’ in uw organisatie aan het licht. Is uw interne organisatie er eigenlijk wel 
klaar voor? Verlopen de facturatieprocessen efficiënt genoeg of moeten die eerst  
verbeterd worden? Hoe gaat u uw klanten ervan overtuigen om een digitale fac-
tuur te willen ontvangen?  

Op dit soort vragen hebben wij een passend antwoord. 
eFacto heeft 15 jaar ervaring met facturatieprocessen en treedt op als onafhan-
kelijke consultant of projectmanager. 

Activiteiten en kennisgebieden:
•   Implementatie van elektronische facturatie in 37 landen 
•   Standaardisatie van factuur-layout
•   Factuurproces inrichting en –optimalisatie
•   Revenue-assurance: het maximale uit het facturatie-systeem halen
•   Coaching van facturatie-teams
•   Kennis van factuurvereisten binnen en buiten EU-gebied
•   Kennis en ervaring in de volgende branches: IT, Transport, Telecom, Energie,
•   Advocatuur

Ons aanbod:
•   Optreden als tussenschakel tussen de IT organisatie (of externe 
•   leverancier) en de interne klantorganisatie
•   Opstellen van business cases
•   Begeleiden bij selectie van het optimale pakket of externe leverancier
•   Aansturen of begeleiden van veranderingsprocessen
•   Projectinitiatie en –management 
•   Project management bij implementatie van e-facturatie

e-Billing Solutions

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak met 
Jeroen Prins via info@efacto.nl

thielenpeters Full-service reclamebureau

Het is zwaar weer. Maar u roeit met de riemen die u hebt. Een prachtig product gemaakt door 
de beste mensen. Alle hens zijn aan dek. Iedereen is voorbereid. Toch zijn ze op de brug één ding 
vergeten: adequaat cashfl ow management. Waardoor u in fi nancieel onzeker vaarwater terecht
dreigt te komen. De leden van het Verbond van Credit Management Bedrijven zijn van mening dat 
het bedrijfsleven het belang van goed creditmanagement onderschat. Hierdoor wordt onnodig 
risico gelopen op debiteuren en worden kansen tot verbetering van de cashfl ow te weinig 
benut. Kijk dus naar uw creditmanagement. Zet alle zeilen bij. Koers op zeker.

credit management:
koers op zeker

www.vcmb.nl

VCMB.indd   1 22-09-09   17:20

Het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) stelt zich 
tot doel credit management hoger op de agenda te krijgen bij het 
bedrijfsleven, instellingen en overheid; dit draagt bij tot professiona-
lisering, het terugdringen van schadelast en kosten en tot verbetering 
van economische verhoudingen.

Het belang van Credit Management is nu wel duidelijk!
U hebt aandachtig deze themabijlage doorgelezen. Ik 
hoef u daarom niet meer uit te leggen, wat de voor-
delen van een gedegen credit management zijn en wat 
daarvan het resultaat is.

U kunt ook dagelijks de noodzaak ervan  in de krant lezen. 
De huidige economische situatie vereist een verbetering 
van de beheersbaarheid van risicoʼs.   
Exarchy, levert actuele krediet-  en verhaalsinformatie,  
stelt debiteurenbeheerders en credit managers beschik-
baar (detachering en werving en selectie). Daarnaast ver-
richt Exarchy onderzoek naar het credit management be-
leid binnen organisaties en adviseert hierover. 

Laat uw situatie kosteloos door één van onze consultants  
onderzoeken. Wij voorzien u graag van een gedegen advies.
Hans Reitsma, Exarchy.com / 010 521 1882

EuroSystems is leverancier van softwareoplossingen voor de pro-
cessen in de credit management keten. Het credit management vak 
is breed en kent vele fases. Iedere fase in het proces kent zijn eigen 
specialisten. Met onze softwareoplossing verlopen de overgangen 
tussen de fases soepel. Door onze specialisatie heeft u een betrouw-
bare en nauwkeurige navigatie in de credit management keten. 

EuroSystems levert softwareoplossingen aan: 
•   Business Process Outsourcing organisaties 
•   Debiteurenbeheerafdelingen 
•   Incassobureaus 
•   Gerechtsdeurwaarderskantoren

Praclox is een softwareontwikkelaar met al meer dan 
20 jaar een sterke focus op deurwaarderskantoren. 

Ontstaan vanuit de praktijk van een deurwaarderskantoor is 
onze software een totaalproduct voor de administratie van 
dossiers, de bijbehorende boekhouding en alle aanverwante 
handelingen. Vele zaken waar u bij andere leveranciers aparte 
diensten voor dient af te nemen zijn bij Praclox al standaard 
inbegrepen.
Uiteraard is onze software ook geschikt voor incassokantoren.

Praclox staat bekend om een uitstekende service, goede rela-
tie met klanten, een uitgebreide kennis van de deurwaarders- 
en incassobranche en de prettige mensen. 

Neemt u voor meer informatie contact op met 
Erik Gimbergh via 0183-638191 
of info@praclox.nl

Een goed fundament met Credit Risk Management

Debiteuren vormen vaak de belangrijkste post van vlottende activa op de balans. Het 
managen van dit werkkapitaal is van groot belang. Oninbare vorderingen kunnen ook een 
aanzienlijk effect hebben de winstgevendheid van een bedrijf en hierdoor een bedreiging 
vormen voor de continuïteit.

Aon is specialist op het gebied van het beheersbaar maken van debiteurenrisico’s en ver-
betering van cash fl ow. Zij biedt een grote verscheidenheid aan diensten en producten die 
het credit management ondersteunen. U kunt bij ons terecht voor onafhankelijk advies en 
bemiddeling op het gebied van:

•   Credit Risk Management
•   DebiteurenFinanciering  
•   Incasso  
•   Kredietinformatie  

Een e� ectief en doortastend debiteurenbeheer is belangrijker dan ooit. De telefoon is een 
ideaal instrument om de openstaande vorderingen te incasseren. Een sturend en tegelijkertijd 
klantgericht telefoongesprek vraagt wel om speci� eke communicatietechnieken. MKB Cursus 
& Training verzorgt op locaties door heel Nederland de praktijkgerichte training ‘Debiteuren-
beheer en telefonisch incasseren’. Door de interactieve opzet leren de deelnemers ook veel van 
elkaar. Er komen onderwerpen aan bod zoals ‘de gespreksopbouw van het incassogesprek’, 
‘verschillende credit managementproducten’, ‘omgaan met weerstanden en smoezen’ en ‘het 
e� ectief stellen van vragen’. De compacte cursus ‘Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren’ 
vraagt een investering van slechts één dag en kan u een hoog rendement opleveren!

Surf voor informatie en aanmelding naar www.mkbct.nl of bel (015) 21 91 390. 

•   Kredietverzekering  
•   Politieke risico’s  
•   Speciale producten  

E-mail aontradecredit@aon.nl
www.aon.nl/creditmanagement

Aon Risk Services
Tel. 010 448 7724

Meer informatie?

Training Debiteurenbeheer en 
telefonisch incasseren met hoog 
rendement

E info@eurosystems.nl
I www.eurosystems.nl 

T 030 608 44 11
F 030 608 12 21

Bakenmonde 2 
Postbus 1213
3430 BE Nieuwegein

Samen automatiseren

CREDIT MANAGEMENT SPECIALISTEN
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 De term handelsinformatie is ineens 
breed bekend in ondernemersland. 
Het betreft feitelijk de bedrijfs- en 
kredietinformatie van ondernemin-
gen. Met andere woorden: handelsin-
formatie is de verzamelnaam voor alle 
informatie die over een bedrijf of on-
derneming beschikbaar is. De crisis 
schreeuwt om deze informatie. “Het 
afgelopen jaar is pas goed duidelijk en 
zichtbaar geworden wat het belang is 
van handelsinformatie. Men is er be-
wust van geworden dat het ook fout 
kan gaan. Daarom gaan bedrijven op 
zoek naar een bepaalde vorm van ze-
kerheid”, zegt Gertjan Kaart, Vice Pre-
sident van Febis (Federation of Busi-
ness Information Services). “Ofte-
wel: zorg dat je goed geïnformeerd 
bent. En dat je eventuele faillisse-
menten van klanten ziet aankomen.” 
Op basis van handelsinformatie kun-
nen bedrijven ook hun leverings-
condities bepalen. “Je kunt betere en 
scherpere afspraken maken met je 
afnemers, door te werken met voor-
uitbetaling of bijvoorbeeld levering 
onder rembours. Is een partij krediet-
waardig, dan kun je de betalingster-
mijn wat oprekken, om zo concurren-
tievoordeel te behalen.”

Leveranciers
Bedrijven gebruiken handelsinfor-
matie dan ook met name voor het 
toetsen van kredietwaardigheid van 
afnemers. “Je stopt veel energie en 
geld in het maken van een product of 

dienst en in ruil daarvoor wil je – bin-
nen dertig dagen na levering – geld 

ontvangen”, zegt Kaart. Het is – zeker 
in deze tijden – echter niet alleen be-

langrijk om de fi nanciële situatie en 
kredietinformatie van je afnemers te 
checken, maar ook om naar de kre-
dietwaardigheid van je leveranciers 
te kijken. “Sommige eisen snelle be-
talingen, terwijl andere omvallen. 
Dat alles maakt je business risicovol, 
want als jij geen leveringen krijgt, 
kun je zelf vaak ook niet leveren.”

Eigen financiële pr
Niet alleen de klanten en leveranciers 
moeten zich momenteel bewijzen, als 
bedrijf moet je dat ook. “Bedrijven zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen fi -
nanciële pr. Zorg ervoor dat je bij de ver-
zamelaars van handelsinformatie in 
een goed daglicht komt te staan.” Het 
is dus zaak de handelsinformatie over 
de eigen onderneming tijdig en volle-
dig te verspreiden. “Als onderneming 
is het belangrijker dan ooit om zelf kre-
dietwaardig te zijn en dit te laten we-
ten. Wees je er van bewust dat je zelf 
ook wordt gecontroleerd. Wees trans-
parant. Dat is prettig voor je klanten, 
maar ook voor je leveranciers, die je 
meer credit geven als je ‘betrouwbaar’ 
bent. Als je goed bekend staat, helpt dat 
je bij het ondernemen. Al is het om een 
lening bij de bank te krijgen.” 

Kortom: zorg ervoor dat je een aan-
trekkelijke handelspartner bent, bij-
voorbeeld door tijdig te deponeren. 
“Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft 
van de ondernemingen zijn jaarreke-
ning te laat deponeert. Dat is slecht 
voor je credit rating en je doet  jezelf 
te kort.” Volgens Kaart is het terecht 
dat in Nederland discussies plaats-
vinden over het moment dat bedrij-
ven hun jaarstukken deponeren. “Dat 
gebeurt in ons land enorm laat.” 

 Het (levens)belang 
van handelsinformatie 

DEPONEREN. Gertjan Kaart, Vice President van Febis, adviseert tijdig te deponeren. 
De helft van de ondernemingen doet dit te laat. “Dat is slecht voor je credit rating en je  
doet jezelf te kort.” 

NIEUWS

 DENNIS MENSINK

redactie@mediaplanet.com

 Vraag:  ■ Waarom is het zo be-
langrĳ k om over handelsinforma-
tie van je relaties te beschikken?

Antwoord:  ■ Als het fout gaat 
bĳ  een klant of leverancier gaat 
het ook fout bĳ  je eigen bedrĳ f. 
Wees hier van bewust! 

WEES GOED 
GEÏNFORMEERD

WEES GOED 
GEÏNFORMEERD

2
TIP

TIPS

In het derde ■  kwartaal van 2009 
is voor 2599 Nederlandse bedrĳ -
ven faillissement aangevraagd. Dit 
aantal is aanzienlĳ k hoger dan het 
aantal gefailleerde bedrĳ ven in het 
derde kwartaal van 2009: 1695.

De drie branches ■  die het voor-
bĳ e kwartaal de meeste failliete 
bedrĳ ven telden, zĳ n:  zakelĳ ke 
dienstverlening (18,3 procent van 
het totale aantal), bouwnĳ verheid 
(17,0 procent) en transport (9,3 
procent).

Het betaalgedrag  ■ van Neder-
landse bedrĳ ven is er het laatste 
jaar niet beter op geworden, maar 
ook niet slechter. De wettelĳ ke 

betalingstermĳ n is dertig dagen, 
maar gemiddeld betalen bedrĳ ven 
hun facturen in 46 dagen.

Uit diverse  ■ onderzoeken is ge-
bleken dat de overheid een trage 
betaler is. De ministeries spannen 
daarbĳ  de kroon. Gemiddeld be-
taalt de overheid na 46 dagen, maar 
vaak ook duurt het nog veel langer. 

De metaal-, ■  elektrotechniek- 
en transportbranche zĳ n met res-
pectievelĳ k 48,9, 48,6  en 48,1 da-
gen de langzaamste betalers. 

De snelste  ■ betalers zĳ n de sec-
toren zakelĳ ke dienstverlening 
(42,3 dagen) en land, tuin, bos en 
visserĳ  (43,7 dagen).

BOETEREGIME

Strengere 
aanpak te late 
deponering
 Alle bv’s en nv’s zijn ver-
plicht jaarlijks hun jaarre-
kening te deponeren bij de 
Kamer van Koophandel. 

 Het bestuur moet de jaarreke- ■
ning binnen vijf maanden na af-
loop van het boekjaar opmaken en 
ter vaststelling overleggen aan de 
aandeelhouders. Op grond van bij-
zondere omstandigheden, kunnen 
de aandeelhouders het bestuur 
maximaal zes maanden uitstel 
verlenen.

De aandeelhouders hebben ver- ■
volgens twee maanden de tijd voor 
het vaststellen van de jaarreke-
ning. Normaal gesproken is dit dus 
uiterlijk per 31 juli. Bij maximaal 
uitstel is dit uiterlijk per 31 januari 
van het volgende jaar. 

De vastgestelde jaarrekening  ■
moet binnen acht dagen na de vast-
stelling worden gedeponeerd bij de 
KvK. 

Eerdere onderzoeken wijzen uit 
dat slechts 20 procent van de be-
drijven binnen de zeven maanden 
deponeert en de rest dat later of 
niet doet. Controle en boete-opleg-
ging komen nauwelijks voor. 

Nu we te maken hebben met een 
diepe recessie is het steeds risico-
voller voor bedrijven om op reke-
ning te leveren. Men wil eerst be-
oordelen of de afnemer aan zijn fi -
nanciële verplichting kan voldoen. 
Hiervoor zijn de fi nanciële gege-
vens van belang.

Ter verbetering van de “depone-
ringsdiscipline” pleiten de VVCM 
en VCMB voor een kortere termijn 
dan de huidige dertien maanden 
en voor een striktere controle door 
de overheid. Met deze maatregel 
zal beter inzicht ontstaan, dat ze-
ker zal bijdragen een het weer op 
gang krijgen van de kredietverle-
ning. 
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Marcel 
Stakenburg

Credit mana-■■
ger bij Hunter 
Douglas Euro-
pe BV (een van 
de grotere werk-
maatschappijen 
van de Hunter 
Douglas groep), 
onder meer actief 
in Europa, Afrika 
en het Midden-
Oosten.

Voor Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding en voor-
aanstaand leverancier van architectural products (plafonds en gevel-
bekleding), is er sinds de crisis veel veranderd. De kritische blik 
van kredietverzekeraars noopte tot onderzoek onder de 
eigen klanten. ‘We zijn bereid een berekend risico te nemen.’

De totale Hunter Douglas groep bestaat 
uit 160 bedrijven die actief zijn in meer 
dan honderd landen. Marcel Stakenburg, 
credit manager bij werkmaatschappij 
Hunter Douglas Europe BV, beleeft mo-
menteel interessante tijden. “Credit ma-
nagement heeft bij Hunter Douglas al-
tijd in de picture gestaan. Het laatste jaar 
is het er beslist niet minder op gewor-
den.” Hunter Douglas is altijd heel strikt 
geweest in procedures met betrekking 
tot credit management. “Afspraak is af-
spraak, zowel voor de klant als voor ons. 
Het is van groot belang dat er duidelijk-
heid bestaat over de spelregels. Zeg wat je 
doet en doe wat je zegt.”

Intrekkingen
Een van de taken van Stakenburg is het 
signaleren van problemen en de oplos-
sing daarvoor bieden. “Het afgelopen 
jaar is er veel te doen geweest over ban-
ken en kredietverzekeringen. Hunter 
Douglas heeft veel te maken met kre-
dietverzekeringen. Eind 2008 werden 
wij geconfronteerd met een eerste grote 

actie van onze kredietverzekeraar. Denk 
aan intrekkingen en afname van limie-
ten. De reden daarvan was echter nogal 
eens het ontbreken van de juiste (recen-
te) informatie. De infostroom is daar-
na enorm verbeterd en bedrijven zijn 
in toenemende mate bereid cijfers aan 
kredietverzekeraars te verstrekken.”

Kredietverzekeraars kijken volgens 
Stakenburg sterk naar de financiering 
van bedrijven bij het bepalen van of en 
hoe ze een bedrijf willen verzekeren. “Is 
het bedrijf zwaar gefinancierd door de 
bank? Dan kan het nogal eens tegen ho-
gere kosten aanlopen.”

Omdat kredietverzekeraars soms sim-
pelweg niet kunnen verzekeren vanwe-
ge kapitaalrestricties, kijken zij nu ook 
naar het totaal van alle dekkingen teza-
men. “Dat is aan bepaalde grenzen ge-
bonden per klant. Vroeger kreeg je vaak 
dekking als je een betrouwbare partij 
was, maar de tijden zijn veranderd.”

Ook bij banken loopt Hunter Doug-
las aan tegen beperkingen, bijvoorbeeld 
op het gebied van exportgaranties. “Die 
krijgen we niet altijd meer geconfir-
meerd van de eigen bank. Daardoor zijn 

onze exporttransacties moeilijker ge-
dekt.”

Onderzoek
Stakenburg trekt samen op met de verze-
keringsmakelaar van Hunter Douglas, om 
te overleggen hoe zij verschillende zaken 
kunnen aanpakken. “We hebben ook een 
credit management-onderzoek gedaan 
bij een aantal bedrijven van onze groep. 
Daarbij hebben we gekeken naar indivi-
duele prestaties en de totale kosten die 
met credit management gemoeid zijn.” 
Een van de achterliggende vragen was: 
is het verstandig om wel of geen krediet-
verzekering af te sluiten? De uitkomsten 
hebben interessante inzichten opgele-
verd voor Stakenburg en Hunter Douglas. 
“Als je wel een kredietverzekering hebt, is 
de kostencomponent stabieler. De volati-
liteit neemt af bij een kredietverzekering, 
vooral in tijden van recessie.” Met andere 
woorden: de afschrijvingen kunnen toe-
nemen toe, maar dankzij kredietverzeke-
ring beschikken bedrijven toch over een 
stabiele cashflow. 

Toch loont het soms ook om leveringen 
aan een klant bewust niet te verzekeren, 

weet Stakenburg. “Het belang is beperk-
ter voor werkmaatschappijen of bedrij-
ven die heel veel kleine klanten hebben, 
terwijl het juist groter is voor bedrijven 
die relatief weinig maar grote klanten 
hebben. Het gaat erom dat je het risico 
kan inschatten én meten.” Hoe gaat Hun-
ter Douglas om met klanten waar het be-
drijf geen dekking op kan krijgen? “We 
zijn bereid een berekend risico te nemen. 
Daar hebben we intern duidelijke spelre-
gels voor opgesteld. In welke regio of sec-
tor is het bedrijf bijvoorbeeld actief? En 
hoe lang hebben we al een relatie met dat 
bedrijf en de ervaringen daarmee?” Op 
basis daarvan bepaalt Stakenburg ook in 
hoeverre Hunter Douglas leveranciers-
kredieten verstrekt indien de afnemer 
geen kredieten kan krijgen bij de bank. 
Met name kleine klanten wordt verzocht 
vooruit te betalen. “Het is een spel van 
cashflow en hoe ga je daar mee om. Het 
gaat om vertrouwen, liquiditeit en onder-
nemerschap.”

Slim en passend verzekeren

 dennis mensink

redactie@mediaplanet.com
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spelregels
Kredietverstrekking is volgens 
Marcel stakenburg een spel van 
vertrouwen. Daarbij gaat het ook 
om liquiditeit en ondernemerschap.
Foto: kasayizgi/istockphoto 

Factureren én 
betalen per e-mail

www.acceptemail.com | info@acceptemail.com | 020 - 462 53 56

•   Lagere facturati e- en collecti ekosten
•   Sneller uw geld binnen
•   Foutloze betalingen
•   Tevreden klanten

•  Nooit meer acceptgiro’s overtypen
•  Zelf het betaalmoment kiezen
•  Veilig betalen via iDEAL
•   Papier besparen en het milieu sparen 

Groeidoelstellingen worden bijna 
altijd geformuleerd in de vorm 
van een groei van de omzet. 

De realiteit kan 
echter wel eens 
anders zijn: 

De kortste weg 
naar meer winst èn meer 
omzet is via een 
flexibel en commercieel 
creditmanagement.

www.inputadvies.nl 
Voor meer informatie en gratis tips & checklisten

Er is pas verkocht 
als er is betaald

Download onze Gratis 
Creditmanagement Checklist

De kortste weg naar winst

tips

Doe niet zomaar met ieder-
een zaken. Check je relaties, 

wees minder goed van vertrouwen, 
laat je niet verblinden door de om-
zet en leg een dossier aan.

Signaleer het ongewone en 
doe er wat mee.
Laat je klanten elk jaar de al-
gemene voorwaarden teke-

nen.
Zorg dat je orderbevestigin-
gen hebt.
Wees assertief in het binnen-
krijgen van geld. Je moet een 

product of dienst eigenlijk twee 
keer verkopen, hoe vervelend dat 
ook is.

Zorg dat de verkopers het ont-
vangen van geld ook tot hun 

takenpakket rekenen.
Wees een zakenman, een ver-
koper. Blijf bovendien altijd 

een blije verkoper en zorg ervoor 
dat de afnemer je facturen erkent, 
dan ben je gedekt door het in cas-
sobureau.

Zeg dat je je hard gaat maken 
voor de wanbetaler bij je baas, 

maar vraag of hij dan wel even een 
betalingsvoorstel wil mailen.

Bellen helpt, liefst al voor het 
verstrijken van de betalings-

termijn. Maak er een servicege-
sprek van. ‘Alles naar wens? Mooi, 
dan wijs ik u op de factuur en de 
betalingstermijn.’

Frank put
Credit management Consultant



71% van de Nederlanders heeft 
geen kennis over hoe oplichters 
toegang kunnen krijgen tot hun 

persoonsgegevens.*

voor een rechtsgeldige identiteit!

www.legid.eu

* Onderzoek in 2009 uitgevoerd door Fellowes

Laat niemand onbestraft meelezen!

Uw digitale leven 
is een open boek.

Get inspired. Get connected. Get results.

Certipost, de partner van Overtoom
voor elektronische documentuitwisseling

Elektronische documenten uitwisselen met al 
uw klanten of leveranciers via het platform van 
Certipost levert u heel wat besparingen op.

Vandaag zijn al meer dan 60.000 bedrijven 
aangesloten op het platform.  Kies ook voor 
elektronische documentuitwisseling met 
Certipost en boek nog dit jaar resultaten.

Meer info op www.certipost.nl of 
contacteer ons: info@staff.certipost.nl

Ontvangt u ook steeds vaker digitale facturen? En moet u
die nog steeds eerst uitprinten en vervolgens scannen?
Waarom niet meteen volledig elektronisch verwerken? 

E-factureren kan het bedrijfsleven jaarlijks honderden
miljoenen besparen. Ga maar na: de kosten voor afhan-
deling van een inkomende factuur kunnen oplopen tot
wel 60 euro. Dankzij digitale verwerking van facturen
lopen de kosten sterk terug. En ook de overheid stimu-
leert het gebruik van de digitale factuur.

Docspro biedt één oplossing voor alle soorten factuur -
formaten, of het nu de overheidsstandaard UBL 2.0 is,
PDF, EDI-bericht, of papieren documenten. Zo maakt u
het uzelf en uw leveranciers gemakkelijk.
Kosten besparen met e-factureren? 
Kijk eens op www.docspro.nl/efactureren.

Docspro Partners

Wilt u voordeel halen
uit digitale facturen?

Docspro: uw partner voor 
document capture en 
document & workflow 
management.

www.docspro.nl
info@docspro.nl 
Telefoon: 0172 - 419 334

E - FACT U R E R E N  B E S PA A R T  KO ST E N
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 E-factureren is niet zo innovatief als 
we vaak denken. In de jaren 90 was 
het bedrijfsleven al bekend met deze 
vorm van facturatie. De grote multi-
nationals maakten al gebruik van de 
mogelijkheid digitaal te factureren. 
Door de opkomst van internet werd 
elektronisch factureren ook toegan-
kelijk voor de kleinere bedrijven. “Dat 
heeft een verandering teweegge-
bracht, want het overgrote deel van 
de bedrijven is klein van omvang”, 
zegt Friso de Jong, voorzitter van Plat-
form Elfa, community voor e-facture-
ren en factuurautomatisering.

Voordelen
E-factureren kent inmiddels verschil-
lende vormen: elektronisch versturen, 
AcceptEmail en de Digitale nota. De 
term e-invoicing gebruiken we voor 
alle vorm van digitaal verstuurde fac-
turen. Maar waarom moeten bedrij-
ven over op e-factureren? Wat zijn nu 
eigenlijk de voordelen ervan? Behalve 
dat je als bedrijf bespaart op envelop-
pen en postzegels, kun je vooral geld 
besparen dankzij een betere grip op 
cash en credit management. “Je ziet 
nauwkeuriger hoeveel geld je van wel-
ke partijen op welk moment kunt gaan 
ontvangen. Daardoor kun je beter stu-
ren en tijdig ingrijpen als betalingen 
uitblijven. Ook het opbouwen van ‘be-
wijslast’ is gemakkelijker’ omdat je de 
weg van een elektronische factuur tot 
bij de ontvanger kunt volgen.” 

Ontvangers van e-facturen noemen 
als belangrijkste voordelen: tijdsbe-
sparing, zekerheid over de afzender 
en het feit dat direct betalen moge-
lijk is door online bankopdrachten. 
Digitale facturen zijn doorgaans ge-
koppeld aan boekhoudprogramma’s, 

waardoor het gehele administratie-
ve proces minder menselijke hande-
lingen vergt. De Jong: “Daardoor be-
sparen bedrijven op personeelskos-
ten en is het mogelijk de medewer-
kers meer in te zetten voor het pri-
maire proces, om zo meer omzet te 

genereren.” Bijkomend voordeel is 
de kleinere foutkans. Het feit dat di-
gitaal factureren ook bijdraagt aan 
het milieu noemen voorstanders van 
e-factureren wel, maar dit is volgens 
De Jong geen drijfveer voor onderne-
mers, “meer een leuk bije� ect”.

Koploper
Kortom: redenen genoeg voor bedrij-
ven om ditgitaal te gaan factureren. 
De adoptie van e-factureren heeft 
vooralsnog echter niet zo’n vlucht ge-
nomen. Dat heeft onder meer te ma-
ken met het feit dat consumenten 
geen groot voorstander zijn van ver-
plichte automatische incasso, wat 
vaak samenhangt met een digitale 
factuur. Maar ook om andere redenen 
komt e-factureren in Nederland moei-
zaam van de grond. Zo bestaan bij veel 
mogelijke gebruikers nog onzekerhe-
den. Bijvoorbeeld over de (BTW-)re-
gelgeving en het idee dat elektronisch 
factureren ingewikkeld is. “Tussen de 
17 en 20 procent van de facturen gaat 
nu digitaal de deur uit. Het gebruik 
groeit, want vorig jaar was het nog 12 
procent, maar het kan altijd sneller.”

Feit is hoe dan ook dat Nederland als 
het gaat om e-factureren tot de koplo-
pers behoort. “We zijn erg liberaal. Het 
feit dat de staatsecretaris heeft aange-
geven dat digitale facturen vorm– en 
middelvrij verstuurd mogen worden – 
een technische waarborg is niet meer 
nodig – versterkt de mogelijkheden.” 
De statistieken zeggen overigens dat 
pdf en email de voorkeur hebben. 
Maar ook andere vormen, waaronder 
online facturen en UBL, zijn in op-
komst. Wie weet wat de toekomst ons 
verder nog brengt. 

 E-factureren: 
modern en voordelig 

VOORDELEN. “Je ziet nauwkeuriger hoeveel geld je van welke partijen op welk moment 
kunt gaan ontvangen. Daardoor kun je beter sturen en tijdig ingrijpen als betalingen 
uitblijven”, aldus Friso de Jong, voorzitter van platform Elfa.  FOTO RECHTS: ISTOCKPHOTO

NIEUWS

 DENNIS MENSINK

redactie@mediaplanet.com

 Vraag: ■  Waarom zouden be-
drĳ ven moeten overgaan op e-
factureren?

Antwoord: ■  De voordelen zĳ n 
legio: sneller, beter, goedkoper 
en als organisatie heb je meer 
grip op cash en credit manage-
ment. 

MAAK HET JEZELF 
MAKKELIJKER

MAAK HET JEZELF 
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 ELEKTRONISCH FACTUREREN 

 De kosten van de ■  Digitale nota 
via internetbankieren, net als de 
AcceptEmail, liggen op 40 procent 
van een papieren nota. Het is bo-
vendien duurzamer.

Elektronisch factureren ■  
brengt de administratieve romp-
slomp terug. De klant hoeft geen 
betalingskenmerk en rekening-
nummer in te voeren bĳ  het doen 
van een betaling; deze staan al 
vooringevuld. De ontvanger hoeft 
betalingen zonder kenmerk niet 
meer handmatig aan openstaande 
facturen toe te wĳ zen.

Integriteit en authenticiteit ■  
van een factuur zĳ n pas gewaar-

borgd als er een digitale handte-
kening onder staat.

Elektronisch factureren ■  
werkt ook zeer goed voor MKB en 
ZZP’ers. Het hoeft namelĳ k niet 
veel te kosten.

Het is snel. ■  Het duurt door-
gaans zes dagen om een papie-
ren nota te produceren en bĳ  een 
klant te krĳ gen. Digitaal gaat dit 
binnen een dag.

E-factureren is voor  ■ bĳ na ie-
dereen bereikbaar. Leverancier 
en afnemer ontmoeten elkaar op 
netwerken en platforms om te dis-
cussiëren over wĳ zen van factu-
ratie.  

 Wat is de Digitale nota? ■
“Feitelijk is dit de bank als brie-
venbus. In plaats van een papieren 
nota ontvangen we de nota bin-
nen onze eigen digitale bankom-
geving. Diverse documenten ko-
men hiervoor in aanmerking: fac-
turen, salarisstroken, incasso’s, 
pensioenoverzichten en verzeke-
ringspolissen. Met de Digitale nota 
ontvangt de klant al deze nota’s sa-
men, in zijn vertrouwde bankom-
geving, om te betalen en te bewa-
ren.”

Wat is AcceptEmail? ■
“Wat bij de Digitale nota de bank 
is, is bij AcceptEmail de eigen mail-
box. Het vernieuwende is de iDE-
AL-betaalknop binnen de mail. Een 
betaalverzoek komt in de mailbox 
en met deze knop kun je de beta-
ling direct voldoen. Het gaat hier 
om een ‘slimme’ e-mail, want zo-
dra er betaald is, verdwijnt de iDe-
al-knop en verandert de kleurcode 
van de mail van blauw (te betalen) 
naar groen (betaald). Bedrijven ge-
bruiken AcceptEmail voor het ver-
sturen van facturen, herinnerin-
gen en het a� andelen van incas-
sostorno’s.”

Wat kunnen we van de Digi- ■
tale nota en AcceptEmail ver-
wachten?
“Steeds meer consumenten en be-
drijven maken er al gebruik van. Zo 
is het aantal gebruikers van de Di-
gitale nota al ruim 200.000 en van 
AcceptEmail al ruim 600.000. Zo’n 
90 grote partijen nemen al deel. 
Kortom: digitaal factureren en be-
talen heeft de toekomst.” 

VRAAG & ANTWOORD
Rieko Kester
Founding partner 
Platform Elektro-
nisch Factureren 
(Elfa)
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deskundig advies

verborgen liquiditeiten te lijf

Om de verborgen kosten zo laag mogelijk te houden, is het van belang dat het 
proces van geldstroombeheersing zo optimaal mogelijk wordt georganiseerd. 
Belangrijk daarbij is dat je een zo efficiënt en goedkoop mogelijke betaalvorm gebruikt en je altijd 
en overal een overzicht hebt van de openstaande debiteuren te ontvangen gelden. 

i
eder bedrijf koopt extern goede-
ren of diensten in en moet vervol-
gens een factuur betalen of ver-
zenden. Als ondernemer wil je dat 
je opdrachtgevers zo snel mogelijk 
de betaling overmaken, want daar 
knapt de cashflow van op. Daar-

naast verwacht een afnemer hetzelf-
de van jou. “Met het versturen van 
papieren facturen verloopt dit proces 
niet gestaag. Het brengt niet alleen 
extra kosten en mankracht met zich 
mee, de weg die de factuur af moet 
leggen voordat het bij de juiste afde-
ling terechtkomt is vaak langer dan 
nodig”, aldus Gregory Cronie, Hoofd 
Sales cash management oplossingen 
bij ING Wholesale Banking. Zijn col-
lega Saskia van Loon, Principal cash 
management consultant, voegt daar-
aan toe: “De mogelijkheid dat de ge-
stuurde factuur onjuist is, handma-
tig afgetikt moet worden in het ERP-
systeem of niet overeenkomt met de 
inkooporder is groot.” Met andere 
woorden: de ondernemer beschikt 
niet snel genoeg over de liquide mid-
delen waar hij recht op heeft. 

De twee specialisten zijn het er 
daarom over eens: zorg voor een zo 
kort mogelijke doorlooptijd. “E-factu-
ratie is hiervoor een goed middel. Met 
deze manier van factureren kun je een 
hoop kosten vrij maken. De factuur 
komt direct in het systeem terecht, 
dat de factuur vervolgens automatisch 
vergelijkt met de inkooporder. Dit gaat 
veel sneller”, vertelt Edwin van Veen, 
manager Business Development bij 
Billington. “Het is tevens bewezen dat 
facturen die via e-facturatie binnen-

komen sneller worden betaald. Het 
versoepelt het complete proces voor 
zowel afnemer als leverancier.”

Digitale nota
“Als ondernemer is het belangrijk dat 
je je gelden op de bank efficiënt tot je 
beschikking hebt. Nog te veel bedrij-
ven hebben de administratie met be-
trekking tot de geldstromen niet op 
orde. Zij beseffen niet dat verborgen 
liquide middelen een kostenpost vor-
men die zeer gemakkelijk te verbete-
ren is”, aldus Van Loon. Cronie vertelt: 
“Organisaties met een grote klanten-
kring in de consumentenmarkt stu-
ren heel veel acceptgiro’s met relatief 
kleine bedragen. Uit onderzoek is ge-
bleken dat 60 procent van de consu-
menten de toegestuurde acceptgiro’s 
overtypt bij het internetbankieren. 
Hier sluipen dikwijls fouten bij in. De 
betaling komt vervolgens bij de leve-
rancier binnen, maar is niet terug te 
vinden. Dit is inefficiënt en kost on-
nodig geld en tijd.” 

Van Veen heeft hier een oplos-
sing voor. “Verstuur een digitale no-
ta. Hiermee krijgt de consument een 
rekening binnen via het internet-
bankieren die hij met een druk op de 
knop betaalt. De binnengekomen be-
taling wordt vervolgens automatisch 
gekoppeld aan de uitstaande vorde-
ring. Dit voorkomt het maken van 
fouten, want bij een digitale nota is 
het niet mogelijk iets te wijzigen.” 

Single Euro Payments Area
“Bedrijven die vestigingen hebben 
of zaken doen in het buitenland kie-

zen met een SEPA-betaling voor de 
meest efficiënte en goedkope manier 
van uniform betalingsverkeer. Ook 
dit voorkomt verborgen kosten”, al-
dus Van Loon. SEPA staat voor Single 
Euro Payments Area, ofwel één Eu-
ropese betaalmarkt. Hierbij bestaat 
geen verschil tussen binnen- en bui-
tenlandse betalingen. “Het zijn ge-
zamenlijke afspraken van Europese 
markten over de verwerking en voor-
waarden van betalingen. Voordeel 
van deze betalingsmanier is dat be-
drijven gemakkelijker, sneller en ef-
ficiënter geld kunnen overschrijven 
naar Eurorekeningen in het SEPA-ge-
bied, wat op den duur tot lagere kos-
ten zal leiden”, vult Cronie aan. De 
komst van deze betaalwijze is uiterst 
bevorderlijk voor de interne Europe-
se markt met vrij verkeer van arbeid, 
diensten en goederen. Naast één Eu-
ropese betaalmarkt komt er binnen-
kort ook een standaardisering van e-
facturatie op de markt, die geldt voor 
heel Nederland en landen buiten Ne-
derland. Hierin komen afspraken te 
staan rondom het elektronisch fac-
tureren, zodat partijen waar in Ne-
derland of Europa dan ook, weten wat 
ze kunnen verwachten. Duidelijk en 
efficiënt.

Conclusie
Als bedrijf kun je, door je financiële 
proces te verbeteren, kosten bespa-
ren. Een beter inzicht in en controle 
over de informatie- en geldstromen 
levert daarom direct rendement op. 
Elektronische facturatie is een mid-
del om dit te bereiken.

Gratis Incasso!
IntoCash: uw debiteur betaalt! Betaalt de debiteur niets, dan betaalt u ons ook 
niets. Bespaar u de dossierkosten, abonnementskosten, administratiekosten, 
enzovoorts. IntoCash houdt rekening met uw zakelijke belangen en rekent aan 
uw debiteur geen exorbitant hoge incassokosten. Wij hanteren de staffel 
incassokosten van de kantonrechtbank (conform het Rapport Voorwerk II).

:: uw voordeel
• geen dossierkosten
• gratis online dossierinzage
• gratis juridisch advies
• direct in behandeling
• door heel Nederland

:: uw opdracht
U kunt uw opdracht eenvoudig 
online via onze website 
www.intocash.nl aanmaken, of 
per fax (010- 4375904) of 
post versturen. 

Meer informatie? Bel 010-4373950 of bezoek onze website www.intocash.nl

kort bericht

kwaliteit

Goede Credit 
Managers nodig

Juist nu zijn goede credit ma-■■
nagers nodig, bedrijven heb-
ben behoefte aan specialisten die 
beheersbaar met financiële ri-
sico’s en resultaatgericht met 
geldstromen kunnen omgaan.  
De huidige marktontwikkelin-
gen vereisen diepgaandere ken-
nis, flexibiliteit en veranderkun-
dige vaardigheden, stelt Raimond 
Honig. De afdeling credit manage-
ment is vaak een ondergeschoven 
afdeling. Maar wel een afdeling die 
verantwoordelijk is voor accepta-
tie van klanten en die klanten be-
heert gedurende het hele proces 
na facturatie tot aan de eventuele 
incasso. 

Credit management is geen ■■
eenvoudig vak. “Er is altijd een 
spanningsveld waar je professio-
neel mee om moet gaan. Je moet 
de klant wijzen op zijn deel van 
de verplichting van de overeen-
komst. Tegelijkertijd moet je reke-
ning houden met de commerciële 
belangen”, zegt Honig. Of ze nu in-
tern worden getraind of van bui-
ten komen, de kwaliteit van de cre-
dit manager is cruciaal. 

Een goede credit manager dient ■■
minimaal te beschikken over de 
competenties: onderhandelen, om-
gaan met conflicten, presenteren, 
analyseren, intern en extern contac-
ten bijhouden, voor én achter in het 
proces aanwezig zijn – met een he-
likopterview. “Je bent als credit ma-
nager de spil in je organisatie, het 
schaap met vijf poten. Het interes-
sante aan ons vak is dat je nooit weet 
hoe je werkdag eruit ziet. We zijn al-
lang niet meer dat stoffige clubje dat 
betalingen zit weg te boeken.” 

Raimond Honig
Creditexpert en schrijver van diverse  
Credit managementboeken

Saskia van Loon
Principal cash management consultant  
bij inG wholesale banking

Gregory Cronie
Hoofd Sales cash management  
oplossingen bij inG wholesale banking

Edwin van Veen
manager business Development  
bij billington



NOVEMBER 2009  ·  13 

EXPERTPANEL

“Wij versturen jaarlijks meer dan 
400.000 facturen naar bedrijven via 
diverse afleverkanalen. Steeds meer 
klanten vragen om aanlevering van elek-
tronische facturen. Tegenwoordig werken 
bedrijven namelijk met software of ERP-
systemen die elektronische facturen kun-
nen inlezen en verwerken. In het verleden 
was het heel arbeidsintensief om voor 
alle klanten in die behoefte te kun-
nen voorzien, want dat waren vaak 
handmatige handelingen. Daarom 
zijn we overgegaan op automatise-
ring.”

“Binnen een jaar tijd verloopt 25 pro-
cent van de totale facturatiestroom 
van Overtoom elektronisch en kun-
nen wij blijven voorzien in de behoef-
te van onze klanten. Medewerkers die 
zich richten op facturatie hebben nu meer 
tijd voor bijvoorbeeld klantcontacten. Een 
andere opvallende verbetering is de kosten-
besparing. We besparen vijftig eurocent per 
factuur omdat we niet meer hoeven te prin-
ten en per post te versturen. Ook de daling 
van het papiergebruik is een positief e� ect, 
dat draagt namelijk bij aan ons beleid om zo 
duurzaam mogelijk te onderneme.”

“Geleverde energie - gas en elektri-
citeit - rekenen we maandelijks af en 
factureren we achteraf. Dit brengt bij 
onze grootzakelijke klanten een aanzien-
lijk risico met zich mee op schade. Daarom 
is het essentieel bij het sluiten van een le-
veringscontract na te gaan of de klant vol-

doende solvabel en liquide is om de aange-
gane verplichting, inkoop van energie, 

ook na te komen. De resultaten van 
het bedrijfsonderdeel B2B worden 
sterk beïnvloed door schade als ge-
volg van insolventie van klanten.”

“We zijn nu in staat om nog sneller 
en doelgerichter te manen en proac-
tief te reageren op signalen die mo-
gelijk duiden op insolventie. De gehele 
omzet van onze afdeling werd eind 2008 ver-
zekerd tegen schade vanwege wanbetaling. 
Voordat we een o� erte uitbrengen, bepalen 
we het creditrisk. De limiet die de verzeke-
raar afgeeft en de eigen waarnemin-
gen bij een risicoanalyse zijn hierbij 
van belang. Het resultaat is een ge-
stage verlaging van de Days Sales 
Outstanding tot op een niveau dat 
ruimschoots onder het landelijk 
gemiddelde uitkomt.”

“Goede ontwikkeling van het kind 
en gezonde voeding gaat samen op. 
Campina op School, de nieuwe naam voor 
schoolmelk, zorgt elke dag voor een gezon-
de en vertrouwde onderbreking van de in-
tensieve dag op school. Door het uitbeste-
den van het debiteurenbeheer kunnen wij 
ons richten op onze kernactiviteiten. Hier-
bij gaat het enerzijds om het enthousias-
meren van steeds meer ouders, kinderen en 
scholen voor Campina op School. Anderzijds 
is het cruciaal dat wij goed naar deelnemen-
de scholen, ouders en kinderen blijven luis-
teren, zodat ook zij enthousiast blijven over 
onze dienstverlening.”

“We zijn nog maar net gestart, dus 
het is lastig iets over het resultaat te 
zeggen. Systeemtechnisch verloopt alles 
goed: de eerste specifi caties zijn per mail 
verstuurd, de opmaak van de facturen ziet er 
goed uit en de eerste incasso’s zijn gedaan. 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat we 
hiermee een stap hebben gemaakt naar een 

e�  ciënter debiteurenbeheer.”

“We zijn nu ruim een jaar bezig met 
e-facturatie. Dat gebeurt via het plat-
form van een bedrijf dat gespecialiseerd is 
in elektronische documentverwerking. Ons 
ERP-systeem stuurt alle factuurgegevens in 
XML-formaat via een beveiligde verbinding 
naar het platform. Op basis van die gege-
vens wordt de factuur samengesteld en ver-
zonden in het formaat dat de klant wenst Al 
deze facturen worden op het platform ver-
werkt en opgeslagen conform de wettelijke 
bepalingen voor elektronische facturatie en 
archivering.”

“Door middel van Operational Excel-
lence hebben we de interne organi-
satie verbeterd. Ook hebben we een cre-
ditmanagement softwareapplicatie geïm-
plementeerd en medewerkers getraind om 
bedrijven die verkeren in een fase van insol-
ventie te identifi ceren. Indien blijkt dat het 
gaat om een kortstondige liquiditeitskrapte 
wordt een oplossing gevonden door het tref-
fen van een betalingsregeling. Als blijkt dat 
het bedrijf niet levensvatbaar meer is, star-
ten we indien nodig een traject waarbij we 
onze zakelijke belangen veiligstellen.”

“Dit jaar introduceert Campina op 
School ook Optimel-drink en vers ge-
sneden fruit op school. Om deze intro-
ducties mogelijk te maken is een nieuw 
abonnementensysteem gerealiseerd. Ver-
der voorziet dit systeem in het uitbesteden 
van ons debiteurenbeheer. Op dit moment 
hebben meer dan honderdduizend ouders 
een abonnement op Campina op School. De-
ze consumenten ontvangen een keer of drie 
keer per jaar een specifi catie van hun fac-
tuur. De betaling kunnen zij voldoen per au-
tomatische incasso, accept e-mail of accept-
giro.”

Vraag 1:
Waarom hebben jullie een 
andere wijze van Credit 
Management ingevoerd?

Vraag 2:
Met welke vorm van Credit 
Management hebben jullie 
dit opgelost?

Vraag 3:
Wat is het resultaat?

Jaap van Willigenburg
Creditmanager bĳ  
Overtoom

Richard van Hest
Riskmanager energie-
bedrĳ f Essent, Groot-
zakelĳ ke klanten (B2B)

Gregor Moons
Manager schoolmelk 
Campina

Een beetje pressie helpt 
altijd bij incasso...

Postbus 70, 1620 AB  Hoorn  |   Telefoon: (0229) 74 40 50  

Fax: (0229) 74 40 55  |   E-mail:  info@dboincasso.nl  

Juist in deze tijd wilt u dat uw debiteuren op tijd 
betalen. Wij weten als geen ander hoe belang-
rijk dit voor een bedrijf is . Voor deze opgave is 
DBO met zijn 16 gemotiveerde medewerkers 
uw perfecte partner. Wij zijn gespecialiseerd 
in debiteurenbeheer en het incasseren van 
geldvorderingen waarbij uw wensen en eisen 
centraal staan.

MEER OVER DBO VINDT
U OP DBOINCASSO.NL

…maar natuurlijk wel 
op de juiste manier
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factureren
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we het creditrisk. De limiet die de verzeke-
raar afgeeft en de eigen waarnemin-
gen bij een risicoanalyse zijn hierbij 
van belang. Het resultaat is een ge-
stage verlaging van de Days Sales 
Outstanding tot op een niveau dat 
ruimschoots onder het landelijk 

Betalings-
regelingen



Dit klinkt erger dan het is

Ik ben op uw geld uit dat uw klanten nog aan u moeten voldoen. 

      En, ik ben ervan overtuigd dat mijn collega’s en ik van Alektum in

deze markt moeilijk zijn te verslaan. 

      Wij kunnen dit bereiken door een combinatie van een uitgebreid 

productportfolio, hoogwaardige technologie en medewerkers die met 

beide benen op de grond staan.

      Van het versturen van een factuur tot het incasseren van uw 

openstaande vorderingen. Een vordering waarvoor uw bedrijf een 

prestatie heeft geleverd en dus uw geld, daar zijn wij op uit !

      Op het ogenblik heeft Alektum meer dan 350 medewerkers in 13 

Europese landen. Waarom wij nog steeds groeien?  Tevreden Klanten.

      Waarom probeert u Alektum niet eens ?

sales@alektum.nl of www.alektum.com of 020 – 4 082 888

Nederland    Denemarken    Duitsland    Estland    Frankrijk    Finland    Hongarije
Italië    Noorwegen    Oostenrijk    Slowakije    Tsjechië    Zweden

Goedendag,
mijn naam is
Fred Louwerens
en ik ben op 
uw geld uit
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‘Komt er nou e indelĳ k een 
wet voor incassokosten?’ 

INCASSO
De wet bij wanbetaling moet 
volgens de VVCM worden aan-
gepast. Er zouden kosten aan 
moeten worden verbonden
FOTO: MKUCOVA/ISTOCKPHOTO
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 “We zien in de praktijk zeer uiteen-
lopende vonnissen: van volledig af-
gewezen incassokosten tot 15 pro-
cent over de hoofdsom en alles daar-
tussenin”, vertelt Connie Maathuis, 
secretaris Haagse Commissie VV-
CM (Vereniging voor Credit Manage-
ment). Volgens haar is de huidige re-
geling rondom incassokosten niet 
afdoende. Er staat niets over vastge-
legd in de wet. “Er is wel zoiets als een 
Rapport Voorwerk II”, legt de VVCM-
secretaris uit. “Maar het staat een 
rechter vrij om, in geval van procedu-
re, hiervan af te wijken.”

Economische schade
Ondernemers wenden zich bij wan-

betaling lang niet altijd tot de rech-
ter omdat zij bij afwijzing van de 
vordering zelf opdraaien voor de 
proceskosten. Maathuis: “In Ne-
derland lopen veel ‘berekenende 
wanbetalers’ rond. Zij maken han-
dig gebruik van deze wetenschap.” 
In de huidige tijd is de economische 
schade die wanbetaling met zich 
meebrengt een groot punt van zorg. 
De VVCM pleit er daarom voor dat de 
minister alsnog in de wet vastlegt 
wat de kosten van incasso bij non-
betaling zijn. “Er zou een tarief moe-
ten komen voor consumenten, B2C, 
en een tarief voor bedrijven, B2B. De 
consument is nu eenmaal kwets-
baarder dan een bedrijf.”

Uiterst onlogisch
De VVCM heeft een advies overhan-
digd aan de minister, die inmiddels 
een wetsvoorstel heeft gedaan. De 
commissie heeft nogal wat op- en 
aanmerkingen op dit voorstel. “Het 

belangrijkste is dat er geen splitsing 
wordt gemaakt tussen B2C en B2B. 
Als het om de rente gaat is een derge-
lijke splitsing wél gemaakt. En alleen 
een regeling voor vorderingen met 
een hoofdsom tot maximaal 25.000 
euro is volgens ons niet correct. Daar-
boven moet namelijk het oude regi-

me weer gelden. Uiterst onlogisch; 
áls je nu iets regelt, doe dit dan ook 
volledig.” Ook ontbreekt in het huidi-
ge wetsvoorstel de handhaving, stelt 
Maathuis. “Wat nu als iemand zich 
niet aan het voorstel van de minister 
houdt? Wie handhaaft dan?”

De basisregel
“Het moet normaal worden dat er 
kosten verbonden zijn aan wanbeta-
ling. Op die manier kunnen we wan-
betaling ook tegengaan.” Het op orde 
hebben van je administratie is vol-
gens Maathuis de basisregel. “Maak 
een duidelijk systeem aan waarin 
je in een oogopslag kunt zien welke 
facturen nog openstaan en wees niet 
bang om achter je klanten aan te bel-
len. Het is onbegrijpelijk dat veel on-
dernemers niet om hun eigen geld 
durven te vragen.” 

 “Een goede klant moet je kunnen 
aanspreken op zijn verantwoorde-
lijkheden - op een nette manier”, 
stelt Rinus de Ruiter, lid van de Ko-
ninklijke Beroepsorganisatie van 

Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de 
Nederlandse Vereniging van Incas-
so-ondernemingen (NVI). “We zijn 
streng, maar het inschakelen van 
een incassobureau of deurwaarder 
hoeft zeker niet tot verstoring van 
de relatie met de klant te leiden.” De 
ondernemer kan zelf ook veel bepa-
len: hoe hij wil dat de debiteur wordt 
benaderd? Wat moet de mate van 
strengheid zijn? 

Voordelen
Wat is het voordeel van het inschake-
len van een deurwaarder of incasso-

bureau voor ondernemers? “Zij gaan 
heel transparant te werk en hebben 
natuurlijk heel veel kennis van za-
ken. Zij vervullen de rol van bemid-
delaar en dat neemt de ondernemer 
veel tijd uit handen. Door steeds in 
contact te blijven met de crediteur 
en de debiteur ontstaat er juist vaak 
een betere band.”

Duidelijkheid
Om het negatieve beeld te ontkrach-
ten zijn incassobureaus en deur-
waarders volgens De Ruiter duide-
lijk en open, “zowel naar de credi-

teur als naar de debiteur”. Ook is de 
branche bezig met iets nieuws; een 
bijsluiter bij soms lastig te begrijpen 
stukken. “Belangrijk is ook dat een 
incassomedewerker of deurwaar-
der beseft dat hij voor een opdracht-
gever werkt, maar hij moet niet ver-
geten dat hij misschien ook te ma-
ken heeft met iemand die door pro-
blemen niet kan betalen. Ook met 
maatschappelijke problemen hou-
den we rekening.” 

Deurwaarders : streng, maar op een nette manier 
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 Vraag:  ■ Waarom is het belang-
rĳ k om een wettelĳ ke regeling 
rondom de incassokosten vast te 
leggen?

Antwoord: ■  Hiermee kan wan-
betaling worden tegengegaan. 

 Ondernemers zijn nog wel 
eens huiverig om incassobu-
reaus en deurwaarders in te 
schakelen. Ze zijn bang dat 
het de klantrelatie niet ten 
goede komt en de klant mo-
gelijk kwijtraken. Maar ze 
vergeten dat we te maken 
hebben met professionals.  

Incasso-intermediair
 Het is zĳ n dagelĳ kse werk,  ■

daardoor int hĳ  sneller.
Hĳ  kan ook ‘gebriefd’ ofwel  ■

specifi ek opereren.
Hĳ  beschikt over veel kennis,  ■

zodat je eventuele juridische 
debacles kunt voorkomen.

Te lang uitstaande vorderingen  ■
kunnen het bestaan van een on-
derneming serieus bedreigen en 
zelfs faillissementen veroorzaken.

Als ondernemer is het fi jn een  ■
zorg kwĳ t te zĳ n! 

VOORDELEN

VRAAG & ANTWOORD

Jan-Pieter Koning
Docent Credit Management Software

 Wat verstaan we onder cre- ■
dit management software?
“Het is gespecialiseerde software 
om de credit management functies 
en de bedrijfsprocessen goed te on-
dersteunen, van de zogenaamde 
creditcheck bij order of contract, de-
biteurenbeheer, het klachtenproces 
tot eventueel de toewijzing van de 
betalingen. De software biedt uitge-
breidere functies dan een standaard 
ERP-systeem. In credit manage-
ment software zit namelijk jaren-
lange ‘gestolde’ ervaring opgesloten 
van credit managers in de praktijk.”

Welke concrete voorde- ■
len biedt credit management 
software?
“Zie het als een goede hamer voor de 
timmerman. Standaard ERP-soft-
ware biedt standaard faciliteiten 
voor debiteurenbeheer. In eenvou-
dige, niet massale situaties is dat 
overigens prima. Voor complexe-
re en massalere omgevingen is het 
echter onvoldoende. Credit ma-
nagement software biedt vele extra 
functionaliteiten. Dankzij de fl exi-
bele instelbaarheid van de software 
is veel meer mogelijk, zonder maat-
werk en complexe interfaces. Zo 
kan men in het systeem eenvoudig 
aanmaanprofi elen instellen en wij-
zigen, worden de juiste acties veel-
al automatisch uitgevoerd en kan 
digitale aanmaning plaatsvinden. 
Het toepassen van klantsegmenta-
tie is zeer verfi jnd mogelijk en het 
programma heeft standaard voor-
ingerichte workfl ow. De software is 
gekoppeld aan de fi nanciële admi-
nistratie, heeft een eigen klachten-
systeem. Ook is managementinfor-
matie standaard aanwezig en kun 
je deze automatisch distribueren. 
Prestaties van de afdeling en mede-
werkers kun je nauwgezet volgen. 
Ook kun je automatisch overdragen 
aan incassobureaus.”

Is credit management soft- ■
ware handig voor elk bedrijf?
“Voordat je de software gaat imple-
menteren moet je als onderneming 
eerst goed bedenken wat je eisen en 
wensen zijn. Het kan verstandig zijn 
je hierbij te laten begeleiden door 
een expert. Op basis daarvan kan je 
het voor jouw ideale softwarepak-
ket selecteren. Je kunt daarmee de 
voordelen van goed credit manage-
ment realiseren. Binnen een jaar 
besparen grotere organisatie bij-
na gegarandeerd miljoenen euro’s 
per jaar. Je bent in eerste instantie 
- overigens beperkte - kosten kwijt 
voor de implementatie en aanschaf, 
maar zonder uitzondering verdien 
je deze kosten snel terug. Voorwaar-
de: een zorgvuldige implementatie 
onder leiding van een ona� ankelij-
ke specialist. Dat laat de praktijk on-
dubbelzinnig zien.” 
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