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Slim ondernemen
met professioneel
debiteurenbeheer
‘Waar hangt uw geld uit?’ Met die kreet schudt
credit management specialist ProCredium
ondernemers wakker meer aandacht te besteden
aan consequent debiteurenbeheer. Dat is echter
vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Slimme
ondernemers besteden debiteurenbeheer
daarom uit aan een vakkundige professional.
“Debiteurenbeheer is bij bedrijven vaak het kind van de rekening,
terwijl het zo belangrijk is”, stelt Jacco van de Loosdrecht, directeur/
eigenaar van ProCredium. “Zonder cash kun je als ondernemer immers
niets. Consequent debiteurenbeheer betaalt zich altijd terug. Er is
meer geld beschikbaar om te ondernemen door een betere liquiditeit
en meer renteopbrengst.” Het debiteurenbeheer uitbesteden aan een
professional heeft volgens Van de Loosdrecht daar bovenop het grote
voordeel dat vreemde ogen dwingen, tijdens vakantie en ziekte het
debiteurenbeheer gewoon doorgaat, én er een scheiding komt tussen
commercie en administratie. “Bij kleinere bedrijven zie ik ondernemers
worstelen. Ze doen het liefst waar ze goed in zijn. Vragen om het
geld waar ze recht op hebben, hoort daar vaak niet bij. Door met
professioneel debiteurenheer een scheiding aan te brengen tussen de
klantrelatie en de administratie lost dit probleem zich vanzelf op.”

bieden we het hele spectrum: vanaf de eerste brief na het verloop van
de betalingstermijn tot, als het moet, een incassoprocedure.” Omdat
Van de Loosdrecht graag weet wat er speelt bij zijn opdrachtgevers,
kiest hij voor een kleinschalige aanpak. “We zijn groot genoeg om
onze klanten een uitgebreide dienstverlening te kunnen bieden en klein
genoeg om het persoonlijk contact met de klant te waarborgen.”

Commercieel verantwoord
“Goed debiteurenbeheer begint met het vastleggen van een goede
procedure”, adviseert Van de Loosdrecht. Hoe ga je als ondernemer
met je klanten om? Check van tevoren met wie je zaken doet.” Een
stukje zekerheid inbouwen kan simpelweg met algemene voorwaarden.
“Maar dan moeten ze vervolgens ook wel gebruikt worden”, stelt
Van de Loosdrecht. Wanneer ondernemers hun debiteurenbeheer
uitbesteden aan ProCredium kunnen ze ervan op aan dat het op
een commercieel verantwoorde wijze gebeurt. Wanneer de debiteur
aangeeft liquiditeitsproblemen te hebben, stellen we in overleg met
onze opdrachtgever een betalingsregeling voor. Bij faillissement,
schuldhulpverlening of schuldsanering houden we het dossier open en
vragen regelmatig naar de stand van zaken totdat we er van overtuigd
zijn dat er geen baten meer aanwezig zijn.” Kortom, bedrijven die willen
weten waar hun geld uit hangt, nemen contact op met ProCredium.

Weten wat er speelt
Van de Loosdrecht startte drie jaar geleden met ProCredium. In eerste
instantie als dienstverlener op het gebied van debiteurenbeheer,
consultancy, detachering en incasso. Maar al snel nadat hij was
opgestart, zocht incassobureau De Nederlanden, dat al sinds 1939
aan de weg timmert, de samenwerking met ProCredium. “Samen
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