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IN DEZE WEEK
‘’Boeiende zoektocht naar de juiste match’’
In de oplage van mei/juni 2014 van het zakenmagazine Regio Business staat een artikel wat
gaat over de samenwerking tussen B-style en Werf. Enkele maanden geleden zochten deze
bedrijven toenadering tot elkaar, wat resulteerde in een goede samenwerking.
Met bouwpakketten voor voertuigaanpassingen bedient B-style heel Europa. Omdat het bedrijf
naast innoverend ook een gezonde markt- strategie hanteert, verviervoudigde de omzet de
afgelopen jaren. Hierdoor was de financiële administratie hoognodig aan versterking toe. Werf,
de organisatie die zich richt op het werven, selecteren en plaatsen van financiële professionals,
kwam met de juiste kandidaat.
Nieuwsgierig? Klik hier voor het volledige artikel.
VCMB: Maak goede afspraken met incassopartner
Met een goede selectie van de incassopartner en het maken van duidelijke afspraken is veel te
winnen. Dat stelt het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) naar aanleiding van
berichtgeving in De Telegraaf dat bij het omvallen van incassokantoren hun opdrachtgevers
soms de dupe zijn.
De invoering van de Wet Incassokosten (WIK), het verhogen van de griffierechten, de eisen van
de markt (steeds meer op basis van no cure – no pay afspraken werken) in combinatie met de
economische omstandigheden zorgen ervoor dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Net
als vrijwel iedere bedrijfstak merken ook incassobureaus, incasso advocaten en
gerechtsdeurwaarders de gevolgen van de economische crisis. De professionele credit
managementbedrijven die vooruitdenken, hun zaken op orde hebben en transparant zijn,
hebben de langste adem.
Deze ontwikkelingen maken het belang van een goede selectie van een incassopartner nog
belangrijker. Verdiep je in je credit managementpartner en check goed met wie je zaken doet.
Vraag om referenties. Ook met het maken van goede en duidelijke afspraken is veel te winnen.
Drie belangrijke voorbeelden daarvan, zijn volgens VCMB:
1) Spreek af dat de ontvangsten wekelijks worden overgemaakt.
2) Kijk of er een veilige derdenrekeningen is waarop de ontvangsten worden bewaard. Bekijk
ook goed hoe en door wie dat wordt gecontroleerd.
3) Eis een transparant incassoproces en regelmatige voortgangsrapportages.
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