
Connecting data. Connecting you.

Credit Management

 Afdelingen die direct in contact staan met klanten, zowel face to 
face als digitaal, zijn van grote waarde voor klanttevredenheid. Er 
wordt dan ook graag geïnvesteerd in technologie en medewerkers op 
afdelingen als sales en klantenservice. Heel belangrijk natuurlijk, maar 
customer engagement – oftewel klanttevredenheid en -loyaliteit – is een 
verantwoordelijkheid van de gehele organisatie. Dit geldt dus ook voor 
de afdeling credit management, een belangrijke afdeling binnen het 
order to cash proces waar een organisatie echt het verschil kan maken.

Facts & figures

Over Visma | Onguard

Automatisering, digitale transformatie en verbetering van de klantervaring zijn de 
sleutels tot zakelijk succes. Visma | Onguard ondersteunt haar klanten al ruim 25 jaar 
met geavanceerde oplossingen binnen de order-to-cash keten. Onze oplossingen zijn 
gericht op het verbinden van gegevens op één gecentraliseerd platform en het koppelen 
van interne en externe systemen en services. Hiervoor gebruiken we intelligente en 
intuïtieve automatisering om waardevolle inzichten te leveren. Zo ontstaat een optimale 
verbinding tussen alle processen in de order-to-cash-keten. Tegelijkertijd zorgt dit voor 
een verbeterde en gepersonaliseerde communicatie. En dat resulteert in sterkere en 
langdurige klantrelaties en tastbare resultaten in order-to-cash en credit management. 
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Een belangrijk tussenstation op het traject richting customer engagement

Wanneer een organisatie 5% meer klanten kan behouden, is 
het bedrijf 25 tot 95% winstgevender dan andere bedrijven in 
dezelfde sector

Een organisatie heeft 12 positieve ervaringen nodig 
om 1 negatieve ervaring om te buigen 

62% van de B2B-klanten kocht meer na een positieve 
customer experience

66% van de B2B-klanten kwam niet terug na een slechte ervaring

79% van de klanten wil dat hij begrepen wordt en het gevoel 
krijgen dat een organisatie om hem geeft

56% van de klanten is loyaal aan bedrijven die hun prioriteiten 
en voorkeuren volledig snappen 

Klanten verwachten dat een bedrijf data heeft over: persoonlijke informatie, 
transacties, zoekopdrachten, interesses, gestelde vragen en klachten

De klant anno nu

Stappenplan voor de credit manager 
om te zorgen voor een tevreden klant

“Ik wil graag dat mijn 
contactpersoon mij 

begrijpt en adviseert.”

“Ik verwacht dat de 
organisatie weet waar ik 

behoefte aan heb.”

“Een persoonlijke 
benadering vind ik heel 

belangrijk.”

“Gemakt dient de mens, 
dat geldt ook voor mij.”

“Ik vind het belangrijk 
dat de organisatie doet 

wat zij belooft.”

“Ik houd van duidelijke 
en juiste informatie.”

“Ik verwacht dat de 
organisatie waarmee 

ik communiceer fouten 
toegeeft en ze oplost.”

 “Ik vind het prettig als 
de organisatie met me in 

gesprek gaat, het is tenslotte 
tweerichtingsverkeer.” 

“Ik verwacht snel en goed 
geholpen te worden.”

Zie ieder klantcontact als een kans om een positief gevoel bij de 
klant achter te laten, ongeacht de situatie waarin hij verkeert en 
ongeacht met welke afdeling hij contact heeft.

Zie de debiteur als een klant

Inventariseer wensen en behoeften van de klant

Leg vast wie de klant is, wat de risico’s zijn en hoe hij graag communiceert

Zorg voor persoonlijk afgestemde communicatie

Automatiseer repeterende taken en zorg voor realtime inzicht in het order 
to cash proces

Focus op maatwerk en kijk naar de persoonlijke situatie van de klant
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