Consultancy
& Detachering
Continu streven naar
optimaal credit management

DAS Consultancy & Detachering Rotterdam B.V. is een organisatie met consultants die zich al ruimschoots hebben bewezen als het gaat om oplossingen voor
credit management. De kennis en kunde
van DAS is met aantoonbare resultaten
benut binnen het gehele bedrijfsleven.
Doelstelling

Werkwijze

Het zwaartepunt van de activiteiten van
Consultancy & Detachering ligt in het optimaliseren van credit management c.q. debiteurenbeheer. Dit gebeurt op zodanige wijze dat
er structureel verbeteringen worden bereikt.
Het uiteindelijke doel is om voor onze klanten
kosten te besparen, problemen op te lossen
en omzetkansen te benutten.

In gezamenlijk overleg met u (partnership)
worden de doelstellingen bepaald. Het behalen van die doelstellingen betekent dat
resultaten (cashﬂow) sneller zichtbaar worden
en er een beter zicht is op de problematiek
vanuit de eigen organisatie. Daardoor zal het
verwachtingspatroon van de organisatie beter
kunnen worden ingelost. Hierbij wordt rekening gehouden met de cultuur en speciﬁeke
omstandigheden binnen de organisatie.

Visie
Ook van ﬁnanciële afdelingen wordt verwacht
dat zij binnen een relatief korte tijd een maximaal rendement behalen. Bedrijven die in
het verleden hebben geïnvesteerd in credit
management, worden nu beloond in de vorm
van goed werkkapitaalbeheer. De optimale
verhouding van risico en rendement wordt
bepaald door de juiste keuzes, het juiste moment en de juiste mensen.

De ervaring heeft ons geleerd dat een goede
onderlinge communicatie leidt tot een sneller
en vooral béter resultaat. Wel is het belangrijk
om alle betrokken afdelingen goed op elkaar
af te stemmen zodat een efﬁciënte samenwerking mogelijk wordt.
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Gemiddelde huidige situatie
Optimaal credit management met hulp van DAS
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De hiernaast afgebeelde ‘radar’
is gebaseerd op de gemiddelde
uitkomst van de door ons uitgevoerde audits

c.

De manier waarop de belangrijkste credit
management aspecten op elkaar zijn afgestemd, is bepalend voor de effectiviteit en
het succes van de organisatie (zie schema
hierboven).
We onderscheiden de volgende credit
management aspecten:
a. Management & Organisatie
b. Automatisering
c. Communicatie & Procedures
d. Mensen & Cultuur
e. Debiteurenportefeuille
Ieder aspect kan een score halen van 1 tot 5.
Door een audit worden de sterke en zwakke
punten van de organisatie in kaart gebracht.
DAS kan door begeleiding of ondersteuning
ervoor zorgdragen dat het credit management
meer oplevert dan alleen de som der delen.
Zo kunt u ons bijvoorbeeld tijdelijk inschakelen voor opschoning van de debiteurenportefeuille (‘quickwins’). Of u kiest voor een
langere termijn begeleiding om bijvoorbeeld
het credit management integraal en projectmatig aan te pakken.

Dienstverlening
Onze dienstverlening kan bestaan uit:
– Het uitvoeren van een audit, afhankelijk van
de uitkomsten wordt een plan van aanpak
bepaald
– Het implementeren van complementaire
(debiteuren)software
– Het opstellen en implementeren van debiteurenprocessen
– Het opschonen van debiteurenportefeuilles
– Het kopen c.q. ﬁnancieren van debiteurenportefeuilles
– Het ondersteunen op uw debiteurenafdeling
– Het trainen en coachen (on the job)
Behalve het detacheren van haar consultants
bij opdrachtgevers, biedt DAS ook ‘inhouse’oplossingen op het gebied van credit
management.

Kenmerkende credit management problemen waarbij
DAS een oplossing kan bieden.

Huidige situatie credit management

Partnership

DSO > Branche
(tijdelijke) Onderbezetting
Veel klachten
Systeem ontoereikend
Hoog debiteurensaldo
Hoge afschrijvingen
Ad hoc debiteurenbeheer
Overname/reorganisatie

Structureel

Consultancy oplossingen zoals:
– Beoordeling en werving & selectie
van medewerkers C.M.
– Opstellen en implementatie procedures
– Inrichten en implementatie credit management software/effectief incassoschema
– Training/coaching
– Opzetten en evaluatie management
rapportages

Ad hoc

Detachering oplossingen zoals:
– Ondersteuning telefonische incasso
(outbound)
– Registratie, behandeling en opvolging
van klachten
– Opschoning debiteurenportefeuilles
– Opvragen en beoordelen kredietrisico’s/
kredietlimieten
– Interim/project management
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Optimaal credit management

Herkent u zich in één van de hierboven
genoemde kenmerken. Neem dan contact op
met DAS.

Beursplein (Beurs-WTC)

T 010 2051833

Postadres

E consultancy.rotterdam @ das.nl

Postbus 30060
3001 DB Rotterdam

www.das.nl/ondernemer

KvK 34317290

02.13.500.004

DAS Consultancy & Detachering Rotterdam B.V.

