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Financiering en treasury

Waar CFO’s traditioneel zijn gefocust op het beperken van 
risico’s, is hun rol inmiddels veranderd. Hoewel ze nog steeds 
de gate-keeperrol vervullen, dienen zij tegenwoordig ook mee 
te denken met de business. Daar vraagt de huidige markt met 
zijn veranderende businessmodellen immers nadrukkelijk om. 
Ook op het gebied van creditmanagement moet de CFO anders 
leren kijken. Creditmanagement is een onmisbare schakel in de 
waardeketen. Dat betekent optimaal gericht zijn op retentie, 
maar tegelijk ook op maximaal resultaat. Creditmanagement 
geeft mede vorm aan de customer journey. Veel bedrijven kij-
ken vooral naar het begin van die zogenoemde klantreis, maar 
dat is erg beperkt. Veel euro’s en tijd worden geïnvesteerd om 
de klant binnen te halen, maar aan de achterkant vliegen ze er 
even gemakkelijk weer uit, door een onjuiste tone of voice en 
een niet-passend communicatiemiddel. Zorgvuldigheid is 
daarom essentieel in creditmanagement. 
Goede segmentatie op basis van juiste argumentatie (lees: de 
juiste data) draagt hieraan bij. Ieder segment vraagt om een 
andere aanpak, die ook past bij het bedieningsconcept. Het 
inzichtelijk maken van de risico’s van de debiteurenportefeuil-
le en het actief beperken van deze risico’s, ondersteunt ook op 
een andere manier het werkkapitaal. Een bank zal namelijk 
eerder geneigd zijn akkoord te gaan met een financiering te-
gen betere condities, wanneer het creditmanagement van de 
betreffende organisatie strak georganiseerd is. Ook krediet-
verzekeraars kijken zo naar hun klanten, wanneer zij moeten 
besluiten óf en hoe (hoog) zij verzekeren. Kortom: een orga-
nisatie kan (inzicht in) de aanwezige (klant)data in het gehele 
purchase to pay-proces te gelde maken. Dat voorkomt niet al-
leen problemen, maar vergroot ook de mogelijkheden en 
commerciële slagkracht.

Werkkapitaaloptimalisatie
Er is meer aandacht dan ooit voor werkkapitaaloptimalisatie. 
Dat komt doordat bedrijven door bedrijfseconomisch facto-
ren gedwongen worden de perfecte balans te vinden tussen 
debiteuren, crediteuren en voorraden; en anderzijds omdat 
banken terughoudender zijn geworden met het financieren. 
Het optimaliseren van werkkapitaal kan dus worden gezien 
als alternatieve financieringsbron. Door beter creditmanage-
ment wordt de days sales outstanding (DSO) korter en kan de 
organisatie eerder de waarde aanspreken die vertegenwoor-
digd is in de debiteurenportefeuille om mee te ondernemen.
Om werkkapitaal te optimaliseren, is het zaak het creditma-
nagement op een ander niveau te brengen. Dit kan bijvoor-

beeld door het zwaartepunt van het proces naar voren te ver-
plaatsen. Een bedrijf of instelling denkt na over hoe het de 
factuur verzendt. Dit kan qua klantvriendelijkheid op allerlei 
niveaus gebeuren. Hoe verleidt u de klant om zo snel mogelijk 
te betalen? Bij verkoop aan consumenten maken bedrijven 
steeds vaker gebruik van digitale acceptgiro’s, veelal gecombi-
neerd met verschillende payment solutions om direct naar 
door te linken, tot aan betaling via de smartphone toe. Op die 
manier maakt een bedrijf het de klant al een stuk gemakkelij-
ker om (snel) te betalen dan door het sturen van een papieren 
factuur met een betalingstermijn van dertig dagen.

Modern creditmanagement  verg root  s lagkracht

FINANCE: MAAK KLANT KONING
Finance ziet ‘de klant’ vaak alleen als deze niet betaalt – terwijl de klant ook daar koning zou moeten zijn. 
De auteur legt uit hoe een organisatie creditmanagement kan gebruiken om klanten en leveranciers aan 
zich te binden, problemen te voorkomen en tegelijk haar werkkapitaal te vergroten.
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Ook naar creditmanagement moet de 

CFO anders leren kijken
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Betrek de klant
Verlieslatende klanten bestaan 
niet, maar verlieslatende service-
concepten wel. Finance moet be-
seffen dat facturering een belangrijk 
onderdeel in het totale bedieningscon-
cept is. Wanneer u overstapt op digitaal 
factureren, zorg er dan wel voor dat de 
klanten vroegtijdig geïnformeerd 
worden over de aanstaande 
verandering. Heb niet de il-
lusie dat je ‘cold turkey’ kunt 
overgaan, want dat is niet het 
geval. De wet van de geleidelijkheid 
is essentieel. Begin klein, zodat je het 
beheersbaar houdt. Een pensioenuit-
voerder die tot voor kort zijn vele fac-
turen op papier verstuurde, begon bij-
voorbeeld met verzending van facturen 
per email - wat voor de ontvangers al revolutio-
nair en een grote overstap bleek. 
Betrek de klant ook bij het digitaliseringsproces. De klant is 
namelijk leidend. Hij zorgt voor de omzet; bovendien heeft 

hij weinig boodschap aan de besparing die aan de andere 
zijde gerealiseerd wordt. Wanneer men hem vroegtijdig be-
trekt bij het proces en handig communiceert, zal hij ander 
gedrag vertonen en bereikt men sneller het eigenlijke doel. 
Klantdata, bewerkt door slimme algoritmen spelen daarbij 
een cruciale rol. Heeft iemand een slechte betalingsmoraal, 
dan krijgt hij niet langer de standaardmogelijkheid om ‘bin-
nen dertig dagen’ te betalen, maar verzoekt men hem vooraf 
te betalen. Dat hoeft niet te betekenen dat hij geen keuzemo-
gelijkheden meer heeft – hij kan bijvoorbeeld kiezen uit ver-
schillende betaalmogelijkheden, als PayPal, iDeal of/en be-
talen met creditcard. Potentiële fraudeurs worden zo al in de 
aankoopfase uitgeselecteerd. 

Betalingsvoorwaarden
Naar voren verschuiven van (bepaalde delen van) het credit-
managementproces betekent ook het opnieuw opstellen van 

betalingsvoorwaarden. Een webwinkel die zegt: ‘ik verkoop 
niets op rekening’ heeft geen incasso nodig. In de praktijk 

blijkt echter steeds weer dat de omzet stijgt 
als klanten de optie krijgen om op reke-
ning kopen. Veel mensen willen het 
product ontvangen, voor ze ervoor be-

talen. Maar op rekening kopen bete-
kent automatisch achterstallige 
betalingen en klanten die hele-
maal niet betalen; omzetverlies en 

hoge incassokosten. 
Grote webwinkels weten precies tot 

welk bedrag ze welke klant acceptgiro’s 
kunnen sturen. Zij weten of klanten, indi-
vidueel of als segment, goede of slechte 

betalers zijn. Sommige krijgen wel de mo-
gelijkheid om op rekening te kopen en an-

dere niet. Sommige klanten kunnen voor een 
klein bedrag op rekening kopen, andere voor een 

groter bedrag. Het facturatieproces wordt afgestemd 
op het risicoprofiel. 

De kunst wordt dan uit te vinden hoeveel betalingsvrijheid 
men de klant mag geven. Met andere woorden: hoeveel krediet 
kunt u geven om de grootste winstgevendheid te genereren?
Finance moet meer dan ooit eerder effectief gebruik leren 
maken van markt- en klantdata. Door (data)checks uit te 
voeren bij potentiële klanten (of leveranciers) worden pro-
blemen achteraf voorkomen. Het gebruik van de juiste data 
heeft dus ook een early-warning functie. Zo kan een bedrijf 
met behulp van grondige analyse van klantdata zijn omzet 
vergroten, terwijl het de betalingsachterstanden zo veel mo-
gelijk beperkt. Met als gevolg: maximaal bedrijfsresultaat.
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