6 juni 2019

Dag van de Kredietmanager

Order 2 Cash
Of O2C, zo wordt ‘Order to Cash’ ook wel eens afgekort.
Voor kredietmanagers geen onbekend begrip want het raakt de kern van hun opdracht :
ervoor zorgen dat de bestelling van een klant zo snel mogelijk in cash resulteert.
Kredietmanagers weten ook dat aan deze eenvoudig geformuleerde opdracht een hele reeks
activiteiten schuilgaat, die dan ook een resem aan kennis en ervaring vereisen.
Tijdens onze Dag van de Kredietmanager worden een aantal aspecten hiervan belicht.
We starten met het basisprincipe. Waarover gaat O2C, wat zit er allemaal achter. Zijn er
nieuwe technieken en concepten die opduiken. En vooral ook : op welke manier kan O2C –
kan kredietmanagement – bijdragen aan de doelstellingen van de onderneming. En die
doelstellingen zijn vaak veelzijdig en veelomvattend. Maar er is er een die doch wat meer
aandacht krijgt/verdient : de rendabiliteit van de onderneming. IvKM-voorzitter Ludo
Theunissen combineert bevindingen uit academisch onderzoek met conceptuele
beschouwingen.
We keren terug naar de realiteit ! Steven Ponnet verduidelijkt hoe dit bij AGC Glass Europe in
de praktijk werkt.
Na de koffie gaan we verder met een domein waar kredietmanagement nauw bij aansluit :
treasury management. Dit wordt behandeld door Michel Verholen, Director Global Treasury
Center bij Zoetis en vice president van ATEB, de Belgische vereniging van Treasury managers.
En dan is er nog een probleem waar kredietmanagers meer en meer te maken krijgen: fraude.
Hiervoor hebben we Jo Uyttersprot uitgenodigd, expert manager bij TriFinance. Hij heeft
ervaring als compliance officer en als creditmanager, de ideale combinatie om dit domein voor
ons te behandelen.
Na de lunch - aangeboden door ADVIA – gaan we dieper in op de invordering van openstaande
facturen. Een nieuwe benadering die aan belang wint is bemiddeling. De theorie en praktijk
worden aangebracht door Manon Taris, erkend bemiddelaar.
We sluiten onze Dag af met een onderwerp dat wel aansluit bij de praktijk van
kredietmanagement maar toch een beetje buiten de puur technische benadering valt.
Prof. Werner Bruggeman is bekend als autoriteit op het vlak van Management Accounting. De
jongste jaren heeft hij zich ook verdiept in de psychologie van management accounting. Hij zal
ons – op zijn gebruikelijke inspirerende manier – een aantal bevindingen en praktische tips
meegeven.
Een uitgebreide agenda die voor elke kredietmanager waardevolle inzichten en praktische tips
moet opleveren.

Evenzeer belangrijk is uiteraard de mogelijkheid om met collega’s ervaringen te delen tijdens
de breaks en uiteraard ook tijdens de drink waarmee we deze Dag afsluiten.

Praktisch
Deze Dag van de Kredietmanager gaat door op donderdag 6 juni 2019
Registratie vanaf 9 u, het programma start om 9.30 u.
Het formele deel eindigt om 17.30 u waarna we kunnen nakaarten bij een drankje.

Locatie :
Communicatieloft
Sint-Denijslaan 485
9000 Gent

Een routeplan vindt u hier.

Deelname:
IvKM-leden : 125 € (+ BTW)
Niet-leden : 325 € (+ BTW)

Inschrijven : Zend een e-mail naar info@ivkm.be

Onze werking wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze structurele partners

en onze event partners voor de Dag van de Kredietmanager

