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Credit management is hot anno 
2009 en niet alleen door de 
heersende kredietcrisis. De 
afgelopen jaren werd de toege-

voegde waarde van een adequaat 
gevoerd credit management beleid al 
aangetoond boven het traditionele debi-
teurenbeheer. De tijd is dan ook aange-
broken om in een boek aandacht te 
besteden aan de software voor dit credit 
management nieuwe stijl.

Rond de term credit management heerst 
doorgaans enige verwarring. Het heeft er 
alle schijn van dat het hier gaat om de 
beheersing van crediteuren. Het tegenge-
stelde is echter het geval: credit manage-
ment ziet toe op het beheersen van 
debiteuren (verstrekte kredieten). Binnen 
het credit management worden doorgaans 
twee varianten onderscheiden: 

Credit management bij bedrijven:  
debiteurenbeheer. Het geheel van pro-
cessen en procedures (preventief en 
repressief ) ten aanzien van het ver-
strekken van handelskrediet aan klan-
ten.
Credit management bij banken:  
kredietmanagement. Het geheel van 
processen en procedures (preventief en 
repressief ) ten aanzien van het ver-
strekken van leningen aan klanten.

Er is een groot verschil tussen beide vor-
men van credit management. Van oor-
sprong behoort kredietverstrekking, en 
hiermee het kredietmanagement bij ban-
ken, tot de primaire processen van de 
bank. Banken leven immers van het in- en 
uitlenen van gelden. Bij bedrijven daaren-
tegen is het debiteurenbeheer géén pri-
mair proces. Bedrijven danken hun 
continuïteit immers aan handel, produc-
tie, dienstverlening of agrarische activitei-
ten, maar doorgaans niet aan het 
verstrekken van kredieten. Toch is deze 
vorm van kredietverstrekking noodzake-
lijk; het leveren van goederen of diensten 
op factuur impliceert bijna altijd een ver-
strekking van handelskrediet. Als gevolg 

daarvan maakt de post debiteuren een 
groot deel uit van het werkkapitaal van 
ondernemingen.  
Uit recente studies van het EIM is geble-
ken dat de omvang van de post debiteuren 
op de balans van het Nederlandse mkb de 
afgelopen tien jaar een structureel stijgend 
verloop heeft vertoond tot ongeveer  
30 procent van het balanstotaal. Ten eerste 
vormen de toegenomen bedrijfsomzetten 
hier de reden voor. Een opgelopen gemid-
delde betalingstermijn tot ongeveer 71 
dagen vormt de tweede belangrijke reden. 

Volwassen vakgebied
Uit deze cijfers blijkt het belang van een 
adequaat gevoerd credit management. Van 
oudsher wordt dit uitgevoerd door de debi-
teurenadministratie. De werkzaamheden 
van de debiteurenadministrateur zijn in 
deze functie voornamelijk registratief en 
retrospectief van aard. De acties die vanuit 
dit debiteurenbeheer worden onderno-
men, dragen dan ook veelal een repressief 
karakter en nemen de vorm aan van herin-
neringen, aanmaningen, sommaties en de 
inzet van incassobureaus of deurwaarders.

Bij bedrijven is het debiteuren-
beheer géén primair proces

Het vak credit management is in Neder-
land gedurende de afgelopen twintig jaar 
volwassen geworden. Vanuit de registra-
tieve functie met de retrospectieve blik 
heeft de debiteurenbeheerder zich ontwik-
keld tot een creditmanager met een behe-
rende functie en de daarbij behorende 
prospectieve blik. Naast de eerder 
genoemde repressieve acties, dient hij nu 
ook acties met een preventief karakter te 
ondernemen, zoals het vooraf onderzoe-
ken of prospects kredietwaardig zijn, het 
indiceren welke klanten op middenlange 
termijn mogelijk betalingsproblemen zul-
len gaan vertonen, of het aanbieden van 
betalingsregelingen aan klanten en de con-
trole op de naleving hiervan. 
De software die de debiteurenbeheerders 

normaliter gebruiken voor hun registra-
tieve taak zijn de administratie- en ERP-
pakketten. Voor de hiervoor genoemde 
nieuwe beheerstaken hebben zij echter 
behoefte aan andere software; de credit 
management software (CMS).

Nieuw speelveld
In het boek ‘Credit management software: 
van inventarisatie tot operationeel’ biedt 
Marcel Wiedenbrugge de lezer een korte 
en bondige blik in het credit management 
nieuwe stijl. Hierbij breidt hij het klassieke 
domein van de debiteurenadministrateur:  
de order-to-cash processen uit tot het 
nieuwe speelveld van de credit manager: 
de pre-quote-to-cash processen. Deze pro-
cessen vormen het vertrekpunt voor de 
behandeling van de credit management 
software. In de volgende hoofdstukken 
worden enkele praktische stappen gezet, 
waarin de lezer inzicht krijgt in de soorten 
CMS naar technische eigenschappen: 

lokale installatie versus ASP;  
de toegevoegde waarde van CMS in ter- 
men van operationele, financiële, orga-
nisatorische en commerciële voordelen;
een inventarisatie en evaluatie van de  
diverse pakketten die verkrijgbaar zijn;
handreikingen voor de voorbereiding op  
de installatie en implementatie van 
CMS. 
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Het boek is het zestiende 

deel uit de Praktijkreeks 

Administratie van Klu-

wer (PA 16). Deze reeks 

is opgebouwd rond 

actuele thema’s uit de 

wereld van administra-

teurs, controllers en 

credit managers. Uitgangspunt  is het 

bieden van informatie die direct in de 

dagelijkse praktijk van de administrateur 

kan worden toegepast. 
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