
Tijdens deze training krijgt u concrete handvatten aangereikt 
die leiden tot een betere analyse en evenwichtige beheersing 
van de diverse posities van het werkkapitaal. U kunt hiermee de 
kosten van het werkkapitaal en de daarbij behorende financiële 
risico`s voor uw organisatie drastisch terugdringen. Bovendien 
krijgt u inzicht in de wijze waarop krediet verzekeraars en 
banken het werkkapitaal van u en uw klanten beoordelen.
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Werkkapitaalbeheer voor Credit Managers

Wat houdt deze training in?
Werkkapitaalbesturing leidt tot een significante reductie 
van risico`s én kosten. Toch kampen veel organisaties met 
de beheersing van de diverse posities van het werkkapitaal.

Bovendien plaatsen de gewijzigde economische omstan
digheden de Credit Manager voor nieuwe uitdagingen. 
Het aantal wanbetalingen is nog steeds hoog, grote  
bedrijven scherpen de betalingstermijnen verder aan en 
banken staan voorlopig nog niet in de rij om het werk
kapitaal te financieren.

Anno 2014 wordt de Credit Manager dan ook gecon
fronteerd met een tweetal aspecten van Working Capital 
Management. Enerzijds is het van belang om de omvang 
en samenstelling van het werkkapitaal van de eigen 
organisatie te managen. Anderzijds vormt analyse van het 
werkkapitaal van klanten en prospects een must om een 
inschatting van de kredietwaardigheid en daarmee het 
wanbetalingsrisico te maken. Deze uiterst praktijkgerichte 
training gaat op beide aspecten in.

Wat leert u tijdens deze training?
In deze training krijgt u concrete handvatten aangereikt die 
leiden tot een analyse en evenwichtige beheersing van de 
diverse posities van het werkkapitaal. U kunt hiermee de 
kosten van het werkkapitaal en de daarbij behorende finan
ciële risico`s voor uw organisatie terugdringen. Bovendien 
krijgt u inzicht in de wijze waarop kredietverzekeraars en 
banken het werkkapitaal van u en uw klanten beoordelen.

Voor wie is deze training bestemd?
De training Werkkapitaalbeheer en financiering voor 
Credit Managers is speciaal bestemd voor personen 
werkzaam in de volgende functies:
●● Credit manager
●● Credit risk manager
●● Hoofd debiteurenbeheer
●● Credit controller
●● Credit analyst

Daarnaast wordt er een raamwerk gegeven ten behoeve 
van de verhoging van uw kredietstatus en de aanvraag 
van werkkapitaalfinanciering. Alle onderdelen van deze 
training worden toegelicht aan de hand van waargebeurde 
(geanonimiseerde) praktijkcases uit de recente crisisjaren.

Investering
De kosten voor deelname aan deze eendaagse praktijk
gerichte training bedragen € 495 per persoon exclusief 
BTW. Dit bedrag is inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, 
fris en een luxe lunch.
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Programma

Ontvangst 8.30 uur, aanvang  
9.00 uur, einde 17.00 uur

Inleiding en theoretisch kader werkkapitaal
●● Inleiding en context werkkapitaal
●● Het belang van werkkapitaalanalyse en management
●● Definities van diverse werkkapitaalsoorten en posities

Statische analyse werkkapitaal
●● Statische analyse van het werkkapitaal en de 
onderscheiden werkkapitaalposities

●● Cash Conversion Cycle (CCC)
●● De blik van de bank, de kredietverzekeraar en het 
kredietinformatiebureau

Dynamische analyse werkkapitaal
●● De business cyclus bezien vanuit de Cash Conversion 
Cycle (CCC)

●● Dynamische analyse van het werkkapitaal en de 
onderscheiden werkkapitaalcycli

●● Werkkapitaalratio`s
●● Credit scoring & rating: de blik van de bank, de 
kredietverzekeraar en het kredietinformatiebureau

Dynamisch werkkapitaalbeheer
●● Dynamisch werkkapitaalbeheer
●● Ketenanalyse
●● Value drivers en value added Credit & Working Capital 
Management

Trainer

Drs. Jean Gieskens AC CCM QT
Jean Gieskens studeerde accountancy en vervolgens 
bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1998 is 
hij werkzaam als financial analyst & planner waarbij hij zich met 
name toelegt op de verbinding tussen financiële en bestuurlijke 
processen. Binnen de financiering is hij gespecialiseerd in het 
credit, cash en treasury management. Jean is daarnaast 
bestuurslid van de Stichting NORA, de Nederlandse Orde voor 
Rating Advisory & Analyses en is als hoofddocent verbonden aan 
de VVCM, de Nederlandse Vereniging voor Credit Management.
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Deelnemers
Het aantal deelnemers aan deze training is beperkt tot 
20 personen.
 
Locatie
De training vindt plaats in het Nieuwegein Business 
Center. De locatie kan door bijzondere omstandigheden 
worden gewijzigd.
 
Lesmateriaal
Bij aanvang van de training ontvangt u van de trainer een 
handout met daarin het lesmateriaal.
 
Algemene voorwaarden
Op deelname aan deze training zijn onze algemene  
voorwaarden van toepassing. Deze vindt u op onze  
website: www.nlacademy.nl
 
Annuleren
Als u onverhoopt bent verhinderd, dan kunt u zich  
koste loos door een collega laten vervangen. U kunt ook de 
datum van deelname wijzigen indien dit vijf werkdagen 

Algemene informatie

voor aanvang wordt doorgegeven. Binnen vijf werkdagen 
voor aanvang bent u 25% van het factuurbedrag  
verschuldigd. Annuleren kan tot 30 dagen voor aanvang 
van de oorspronkelijke datum van deelname onder  
berekening van 100 euro administratiekosten.
 
Investering
De kosten voor deelname bedragen € 645 per persoon 
exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief het lesmateriaal,  
koffie/thee, fris en een luxe lunch.
 
Inschrijven
Vul het inschrijfformulier uit deze brochure volledig in en 
stuur een scan van het formulier ondertekend naar:  
info@nlacademy.nl  
 
Incompany 
Het is ook mogelijk om deze training op incompany basis 
te laten verzorgen. Neem voor meer informatie en/of een 
vrijblijvende offerte contact met ons op via telefoonnum
mer 020  672 1371 of per email: info@nlacademy.nl
 

Organisatie
Next Level Academy BV is opgericht in 2005 en gevestigd 
te Amsterdam. Naast de organisatie van trainingen en  
seminars op het gebied van credit management is  
Next Level de organisator van de jaarlijkse vakbeurs  
Credit Expo, zie www.creditexpo.nl

Adres 
Next Level Academy BV 
Jan Vrijmanstraat 293 
1087 MN Amsterdam 
T: 0206721371 
E: info@nlacademy.nl 
I: www.nlacademy.nl 
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Bedrijfsnaam*: 

Voornaam*:

Achternaam*:

Functie*:

Email*:

Telefoon*:

Adres*:

Postcode*:

Plaats*:

Vragen en/of 
opmerkingen:

Datum training*:

Handtekening*:

Dhr. Mevr. * Verplicht in te vullen

Woensdag 26 november 2014 Woensdag 27 mei 2015 Woensdag 4 november 2015

Inschrijven

Inschrijfformulier Werkkapitaalbeheer voor Credit Managers

Vul het onderstaande formulier in, klik op print en stuur dit naar info@nlacademy.nl.  
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