
 

  

Cashflow drastisch omhoog 
Het huidige economische klimaat maakt dat voor veel organisaties cashflow een issue 

is. De achteruit lopende betaalmoraal kan tot verstrekkende gevolgen leiden. Strak 

debiteurenbeheer wordt daarom van bijzaak tot hoofdzaak.  

 

Veel organisaties zijn echter druk met de core business. Debiteurenbeheer wil dan 

nog wel eens aan de aandacht ontsnappen. Wordt er een beetje bij gedaan. Soms is 

ook onduidelijk wie er nou verantwoordelijk voor is. Want vaak is het volume 

onvoldoende om er speciaal iemand voor aan te nemen. Hiervoor bestaat nu de 

Entropie Advies oplossing: debiteurenbeheer buiten de deur plaatsen! Outsourcen 

dus. - uitgevoerd door specialisten die hier full time mee bezig zijn, maar voor jou 

alleen het aantal uren dat je nodig hebt.  Debiteurenbeheer op uur-basis in te kopen - 

dit concept is hiermee uniek in de markt. 

Je bereikt hiermee dat de cash op je rekening binnen een relatief korte doorlooptijd 

een flinke sprong omhoog laat zien. Rentelasten gaan omlaag en je bank ziet ook 

graag dat uitstaande gelden systematisch binnen komen.  

 

We maken gebruik van speciale software die een structurele, efficiënte en 

consequente aanpak mogelijk maakt. We vergeten niemand, en houden vast tot er 

een betalingsafspraak ligt. De betalingsafspraken worden vervolgens systematisch 

gecontroleerd en opgevolgd. Onze mensen zijn zorgvuldig door ons zelf opgeleid en 

getraind. 
 

Op het eerste gezicht lijkt het misschien nogal een stap het debiteurenbeheer extern 

te doen plaatsvinden. Maar alles gebeurt onder jouw firmanaam. Je debiteur weet 

niet beter of hij/zij heeft één van jouw mensen aan de lijn.  

Eerst wordt met jou volledig afgestemd hoe je wilt dat het klantencontact gaat 

verlopen. Wij begrijpen als geen ander hoe belangrijk het goed houden van de relatie 

voor je is!  

 

  

                     
                
Extern debiteurenbeheer 

 

Achter je geld aan? 
 
Je klanten bewegen om de rekeningen tijdig te betalen is niet eenvoudig 
en wordt door de meeste mensen ook niet als leuk werk ervaren. Dat is 
ook meteen de hoofdreden dat het vaak niet effectief wordt uitgevoerd.  
  
Door het uit te besteden aan professionals houdt je zelf de relatie met de 
klant onbelast. We bieden de expertise, jarenlange ervaring en de juiste 
vasthoudende instelling. En wij vinden het wel leuk werk.  
 
 
 
 
  

 
 

Voor meer informatie: 

+31.6.43915308 

https://entropieadvies.nl 

info@entropieadvies.nl                                                                              

West-Peterstraat 12                                                                                                                                                               

6822 AA Arnhem 

                     Financial Support 
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Extern debiteurenbeheer  

 

 
Uitvoerende activiteiten  

  

 Inrichten en onderhouden van incassostructuur  

 Verzenden van herinneringen en aanmaningen 

 Telefonisch contact met debiteuren 

 Dispuutmanagement 

 Betalingsafspraken en -regelingen beheren 

 Dossiervorming 

 Sturing en controle  extern Incassobureau 

 Afboeking- en schuldbewakingsproces beheren 

 Maandelijkse rapportage 

 

 Wat levert het op? 
  

 De omzet zo snel mogelijk incasseren en daarmee de cashflow 

optimaliseren 

 Grootste interne bijdrage aan het werkkapitaal, waardoor de behoeft 

aan extern kapitaal zo laag mogelijk is 

 Vertrouwen van de bank en/of andere investeerders door goed 

geregeld debiteurenbeheer 

 Zo laag mogelijk percentage oninbare gelden  

 Laagst mogelijke rentelasten 

 Het klantenacceptatie proces zo effectief mogelijk ingericht, waardoor 

de risico’s geminimaliseerd zijn - bestaande en toekomstige klanten 

krijgen risicoprofielen toegekend en op grond daarvan de 

doeltreffendste aanpak. Zodoende zijn er gekwantificeerde en 

beheersbare risico’s 

 Laagste kosten voor het hele proces 

 Geen investering in mensen, hard- en software 

 Back-up en vervanging bij afwezigheid – vakanties, ziekte, verloven 

 De beste sturing op onderdelen van het proces middels een 

‘dashboard’ 

 Geen conflict met commerciële activiteiten door dezelfde mensen 

 Zekerheid geeft rust, ruimte en liquiditeit voor jouw core business.  

 

   

                     Financial Support 

 

 

  

   

 

 

  


