
credit 
management

Een belangrijk onderdeel van een performant order to 
cash proces, is goede, ondersteunende software om 
uw processen in uit te voeren. Traditioneel denken 
bedrijven dan aan software om betalingen mee te 
beheren, aanmaningen te versturen, betaalplannen 

in op te maken en klachten in te loggen, hoewel dit laatste vaak 
in een andere toepassing gebeurt dan de credit management 
toepassing. In de meeste gevallen in de credit management 
toepassing direct verbonden of gebouwd op de financiële mo-
dule van een ERP pakket. Voor zover ik weet, is dat het geval in 
Microsoft Business Dynamics, Oracle en SAP, drie van de grote 
spelers in de ERP markt. Ik ben me de laatste tijd steeds meer 
gaan afvragen of dit nu wel zo logisch is.
Laten we het over één ding eens zijn: het verwerken van uit-
gaande en binnenkomende betalingen is een financieel proces 
dat binnen de financiële module van een ERP pakket moet wor-
den afgehandeld. Hetzelfde geldt voor het boeken van waarde-
verminderingen en afschrijvingen. Beide zijn zo nauw verbon-
den met de boekhouding, dat je er niet omheen komt. Maar wat 
met de rest? Wel, ik ben er steeds meer van overtuigd dat order 
to cash processen eigenlijk in CRM thuishoren.
Een CRM toepassing is een sofware die verschillende ladingen 
dekt. Mijn visie op CRM is de volgende: deze software is gericht 
op sales en marketing activiteiten en bevat vaak ook een belang-
rijke communicatie en service component. Doe de test en neem 
een paar voorbeelden als Salesforce.com, Sugarcrm, SAP CRM 
of iets anders. Altijd gaat het over het opvolgen van leads en 
prospecten, het beheren van offertes, contracten, cross-selling, 
op elk moment weten wat er tussen de organisatie en haar klan-
ten gecommuniceerd is en het opvolgen van klachten of vragen. 
In hoeverre passen Credit Management processen daar nu in?

marketing manager verwacht input van het credit management 
proces om klantprofielen goed in te schatten met betrekking 
tot betaalrisico via externe handelsinformatie of via interne 
ratingsystemen wanneer je met een marketingcampagnes aan 
de slag gaat. De sales manager verwacht een directe koppeling 
binnen het salesproces met margeberekening (meer marge voor 
risicovolle klanten), betaalcondities, betaalvormen, waarbor-
gen of garanties en contractuele bepalingen. Dit loopt allemaal 
veel vlotter wanneer de data die je hiervoor nodig hebt ook 
terug te vinden is in één toepassing, net zoals het voor Credit 
Management veel handiger is als de contracten makkelijk terug 
te vinden zijn in de Credit Management toepassing. Je kan hier 
haast spreken van ‘natuurlijke integratie’.
Nu we bij de start ons risico goed onder controle hebben, moe-
ten we de betaling van de klant opvolgen. Dit is geen financieel 
proces, maar een communicatieproces. De stappen die een 
organisatie onderneemt om betaald te worden, zijn enkel en 
alleen communicatie, met de betaling als financiële resultante, 
net zoals een factuur de resultante is van een verkoopsproces. 
Brieven, telefoon, sms, email, noem maar op. Dat heeft niets 
met finance te maken. Wel met CRM, want al die communicatie 
wil je in je CRM omgeving terugvinden om te kunnen gebruiken 
in je verkoop- en service processen, één centraal beeld van je 
klant. Je wil niet meemaken dat marketing gaat cross- of upsel-
len op klanten die net in gebreke zijn gesteld - komt bekend 
voor? De gemakkelijkste manier om dat te doen is door uw 
processen ook in CRM uit te voeren. Het enige dat je daarvoor 
nodig hebt is info uit het financieel systeem over facturen, info 
die in de meeste CRM systemen al aanwezig is. Om vragen over 
facturen goed te kunnen beantwoorden binnen het service 
aspect van CRM, is dit meestal voorhanden.
Uitstel van betaling of een betaalplan toekennen komt in 
principe neer op het aanpassen van contractuele afspraken over 
betaaltermijnen voor facturen. Aan de originele vervaldatum van 
een factuur wordt niet geraakt en boekhoudkundig verandert er 
niks, op het boeken van wat kosten of interesten na, liefst na de 
betaling ervan. Hooguit kan je de “ageing balance” aanpassen 
aan de nieuw toegekende betaaltermijnen - wat ik niet aanraad. 
Ook hier is de communicatie met de klant het belangrijkste 
aspect en dient de opvolging binnen CRM te gebeuren, net alsof 
je een offerte opvolgt.
Als al je voorgaande inspanningen niks hebben opgeleverd, 
wordt een klantendossier overgemaakt aan een derde partij om 
voor de organisatie geld te innen, of verkocht. Deze overdracht, 
waarbij liefst direct info wordt aangeleverd over openstaande 
facturen, contracten en onderlinge communicatie, wordt best 
centraal vanuit CRM gestuurd ... omdat alle info daar aanwezig 
is. Voorts is het dan voor service medewerkers en marketing en 
sales in één keer duidelijk wat er aan de hand is en hoe zij met 
deze klanten in hun processen om moeten gaan. Geen win back 

De C in CRM

Communicatie Accounting

Acquisitie JA NEE

Facturatie JA JA

Inning JA NEE*

Afschrijven NEE JA

*met uitzondering van verwerking van de betaling, aanmaankosten en interesten

Laat ons eens starten bij het uitgangspunt: Credit Management 
moet verkopen mogelijk maken, niet verhinderen. Vanuit deze 
invalshoek is het de rol van Credit Management ervoor te zorgen 
dat we vooral kredietwaardige klanten aantrekken of ons vol-
doende beschermen tegen wanbetaling met garanties, waarbor-
gen of kredietverzekering. Die controle moet gebeuren voor of 
tijdens de acquisitie fase van het marketing en sales proces. De 
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acties op klanten in incasso, geen info over openstaande factu-
ren bij service, je mag zelf bedenken hoe je dit inricht.
Moest het helemaal verkeerd gaan waarbij een klant failliet gaat 
of in een collectieve schulden regeling verzeild geraakt, dan 
moeten er allerlei processen gaan lopen die 90% communicatie 
zijn en 10% fi nancieel. Aangift e indienen, curator of schuldbe-
middelaar aanschrijven, akkoord verlenen met betaalplannen of 
regelingen. Communicatie, communicatie, communicatie...
Cruciaal in al het bovenstaande, is de vaststelling dat je best 
over een goede proces beschikt voor de opvolging. Ideaal 

steven penne
work in capital

worden bovenstaande processen uitgevoerd via workfl ows, die 
ervoor zorgen dat acties eff ectief en effi  ciënt gebeuren, met 
mogelijkheden om taken toe te wijzen aan individuen of groe-
pen en opvolging te doen van doorlooptijden en werkvoorraden. 
U vraagt zich ondertussen waarschijnlijk af: “Waarom doet 
niemand dat dan zoals hierboven beschreven?”. Het antwoord is 
eenvoudig. Credit Management is een vakgebied in volle ontwik-
keling, waarbij de integrale aanpak zoals zo net beschreven bij 
grote bedrijven al vaak de huidige “way of working” is, maar waar 
dit bij middelgrote en kleine bedrijven zeker nog niet het geval is. 
Daar wordt Credit Management nog traditioneel uitgevoerd bin-
nen een fi nance department en is het vooral “credit & collection”. 
Voorts is de technologie de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, 
waarbij Business Process Management componenten en work-
fl ow binnen soft ware en de onderliggende technologieën steeds 
vaker worden geïntegreerd.
CRM betekent Customer Relationship Management.  Credit 
Management komt eigenlijk neer op Customer Credit Relation-
ship Management. Hoog tijd dat die twee mekaar beter leren 
kennen. Volgens mij is er een huwelijk in de maak, aan ons als 
Credit Manager om ervoor te zorgen dat er geen lelijke baby’tjes 
uit voortkomen! Đ

“Ik ben er steeds meer van overtuigd 
dat order to cash processen eigenlijk 
in CRM thuishoren.”
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