Zet uw afdeling Credit Management strategisch op de kaart!

CREDIT MANAGER
IN een DAG

alexvangroningen.nl

Eendaags seminar met de beste inzichten voor Credit Managers

Met Topdocent Raimond Honig CT
Volg dit eendaagse seminar op de volgende data:
8 oktober 2013, Hotel Mercure Utrecht Nieuwegein
8 mei 2014, Courtyard by Marriott Hotel Amsterdam Airport
9 oktober 2014, Hotel Mercure Amsterdam Airport
Meld u direct aan via alexvangroningen.nl
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CREDIT MANAGER
IN een DAG
Eendaags seminar met de beste inzichten voor Credit Managers

Profiteer
De Credit Manager anno nu dient
een brede kijk te hebben op het
vakgebied en is van alle markten
thuis. Naast het incasseren van
openstaande gelden is het beperken
van het financiële risico één van de
belangrijkste aandachtspunten van
dit moment. De optimalisatie van de
geld- en goederenstroom wordt steeds
belangrijker voor het voortbestaan van
een onderneming en verdient daarom
in deze tijd meer aandacht dan ooit.
Naast operationele uitvoering wordt
het ook tijd dat de Credit Manager
strategisch een bijdrage levert aan de
organisatie. Na deze dag bent u klaar
voor deze uitdaging.

PROGRAMMA

09.00 uur

Ontvangst en registratie

09.30 uur

Aanvang dagprogramma

Onderdeel 1: Richten. Strategisch kijken naar Credit Management
3 kernvragen:
1. Waar draait het om in strategie?
2. Hoe krijgt u Credit Management strategisch op de kaart?
3. Hoe voegen we waarde toe voor onze klanten?
Aan de hand van Porter, Tracey & Wiersma en Kim & Mauborgne.

Ontmoet
Dit seminar is bestemd voor iedereen
die werkzaam is binnen het Credit
Management vakgebied en die zich
graag laat inspireren en informeren
over hoe managementdenkers een
belangrijke bijdrage kunnen leveren
aan het volwassen worden van het
vakgebied.
TopDocent
Raimond Honig CT is managing
partner van het Credit Management
Instituut en auteur van diverse Credit
Management boeken. Hij is een
veelgevraagd spreker op nationale
en internationale congressen over
het vakgebied en heeft de afgelopen
vijftien jaar meer dan 20.000 cursisten
opgeleid in Credit Management.

11.00 uur Koffiebreak
Onderdeel 2: Inrichten. Tactisch kijken naar Credit Management
3 kernvragen:
1. Welke bouwstenen zijn belangrijk voor Credit Management?
2. Hoe optimaliseert u de geld- en goederenstroom binnen uw organisatie?
3. Welke verspillingen gaan we aanpakken?
Aan de hand van Peters, Hammer en Womack & Jones.
12.45 uur Lunch

Volg dit eendaagse seminar op de volgende data:

alexvangroningen.nl

8 oktober 2013, Hotel Mercure Utrecht Nieuwegein
8 mei 2014, Courtyard by Marriott Hotel Amsterdam Airport
9 oktober 2014, Hotel Mercure Amsterdam Airport
Meld u direct aan via alexvangroningen.nl

Voordelen
Credit Manager in één dag is een
– absoluut uniek – seminar en een
leerervaring om nooit te vergeten. U
ontdekt tijdens dit seminar hoe u als
Credit Manager uw organisatie nog
beter van dienst kunt zijn.

Onderdeel 3: Verrichten. Operationeel kijken naar Credit Management
3 kernvragen:
1. Optimaliseren, verbeteren en sneller werken, hoe dan?
2. Hoe beperk ik nog beter de financiële risico’s?
3. Hoe praat ik mijn geld nog sneller uit de zak van mijn klanten?
Aan de hand van Kahneman, Collins, Kotter en Goldratt.
15.15 uur Energybreak
Onderdeel 4: Verbinden. Leiderschap binnen Credit Management
3 kernvragen:
1. Hoe verbind ik Richten, Inrichten en Verrichten?
2. Voordat je anderen kunt managen, moet je eerst jezelf leren managen
3. Van manager naar leider, kan dat?
Aan de hand van Drucker, Covey, Buckingham en Blanchard.
17.15 uur Afsluiting met borrel

Na dit seminar bent u voorzien van
een andere mentale bril waardoor u
een andere kijk op uw vak zult hebben,
hierdoor kunt u beter, sneller en
effectiever in staat zijn te anticiperen
op de uitdagingen waar uw organisatie
voor staat.
Garantie
Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van
dit programma. Indien u niet tevreden
bent, dan kunt u gratis een van onze
andere programma’s volgen. Zonder
discussie. Want u bepaalt zelf of u
tevreden bent.
Inschrijven
Schrijf vandaag in en verzeker u direct
van een plaats, vol = vol!
Need to know
Wist u dat Alex van Groningen nog tal
van andere trainingen, cursussen en
evenementen organiseert voor financieel
managers? Bel ons op 020 6390008 of
ga naar alexvangroningen.nl.
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BEL ons VOOR meer Informatie: 020 6390008

Online aanmelden kan ook via alexvangroningen.nl
Bedrijf 				
Bedrijfsactiviteit				
Adres					
Postcode
Plaats
Tel. bedrijf
Fax 		
Naam 			

m/v

Voornaam
Functie
Email

@

Ja, ik schrijf bovenstaande in voor het seminar Credit
Manager in een dag op:
Dinsdag 8 oktober 2013
Hotel Mercure Utrecht Nieuwegein
8 mei 2014
Courtyard by Marriott Hotel Amsterdam Airport
9 oktober 2014
Hotel Mercure Amsterdam Airport

Fax uw inschrijving naar Alex van Groningen BV
020 6391025 of stuur deze in een ongefrankeerde envelop
naar Antwoordnummer 47252, 1070 VC Amsterdam

Datum

Handtekening		
Alex van Groningen BV
Burgemeester Haspelslaan 63, 1181 NB Amstelveen
Tel 020 6390008, Fax 020 6391025
info@alexvangroningen.nl, alexvangroningen.nl

ALEX VAN GRONINGEN BV helpt sinds 1994 financiële
professionals met het vergroten van hun kennis, het
uitbreiden van hun netwerk en het versnellen van hun
carrière. Prijs Uw investering bedraagt 595 euro
per persoon. De prijs is exclusief BTW en geldt tot
31/12/2013. Lunch, koffie/thee en documentatie zijn
inbegrepen. GROEPSKORTING Bij inschrijving van 4 of
meer deelnemers van hetzelfde bedrijf ontvangt u 20%
korting. Pe uren dit seminar levert u 7 PE uren op, zie
alexvangroningen.nl. Locatie De cursus vindt plaats
in een luxe hotel. Indien u wilt overnachten reserveert u
tegen speciaal tarief - voor eigen rekening - een kamer
bij het hotel. De locatie kan door omstandig
heden
wijzigen. CURSUSmap Alle deelnemers ontvangen een
map die uitstekend als naslagwerk kan worden gebruikt.
Annuleren Als u onverhoopt bent verhinderd, dan
kunt u zich door een collega laten vervangen. Ook
kunt u -één keer- tot drie werkdagen voor aanvang
de datum waarop u deelneemt wijzigen (100 euro).
Schriftelijk annuleren kan tot 30 dagen voor aanvang
van de oorspronkelijke cursusdatum onder berekening
van 100 euro admini
stratiekosten exclusief BTW.
GARANTIE Bent u niet tevreden over het seminar? Dan
kunt u in overleg kosteloos een ander programma uit
ons aanbod volgen. Inschrijven U schrijft zich in
door de antwoordcoupon volledig ingevuld en onder
tekend op te sturen naar Antwoordnummer 47252,
1070 VC Amsterdam of te faxen naar 020 6391025. Per
omgaande ontvangt u een bevestiging en een factuur.
Aanmelden via internet of e-mail is sneller. certificaat
Alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat. ©
COPYRIGHT Amsterdam 2013 Alex van Groningen BV.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dit
programma - zie onze website. Uw gegevens kunnen
worden gebruikt voor het toezenden van informatie door
Alex van Groningen BV en/of geselecteerde bedrijven.
Heeft u hier bezwaar tegen? Stuur dan een email naar
info@alexvangroningen.nl

OOK INTERESSANT

Word lid

De FM Club is hét platform voor ambitieuze financieel
managers. Ontmoet vakgenoten en laat je inspireren
tijdens exclusieve masterclasses, netwerkborrels en
topcongressen, word gevonden door de beste werkgevers
en ontvang Tijdschrift Financieel Management.
Meld je vandaag nog aan via FMClub.nl
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