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IN DEZE WEEK
Credit Expo 2013
Aankomende donderdag vindt voor alweer de negende keer de Credit Expo plaats in
Nieuwegein. Een groot aantal bedrijven zal hier de trends op het gebied van Credit
Management tonen. Onder andere het rapport BGK-integraal, de faillissementswet en
SEPA zullen tot de gespreksstof horen. Ook zal de Credit Management Innovation
Award voor de derde keer worden uitgereikt. Ook Werf zal samen met één van haar
vaste klanten wederom aanwezig zijn op de Credit Expo.
57 miljard euro aan noodlijdende kredieten bij banken in Nederland
Nederlandse banken hadden eind 2012 voor een bedrag van 57 miljard euro aan
noodlijdende kredieten uitstaan bij bedrijven en consumenten. In 2011 was dat nog 52
miljard. Dat is een toename van bijna 10 procent en nagenoeg het dubbele van de 32
miljard in 2008. Nederland staat daarmee in Europa op de zevende plaats, aldus
het rapport ’European NPL outlook and transactions in key markets’ van PwC. Dat de
hoeveelheid dubieuze leningen zo stijgt, wil overigens nog niet zeggen dat ze oninbaar
zijn. Veel marktpartijen, vooral uit de Verenigde Staten, staan te trappelen om
complete portefeuilles aan dubieuze leningen op te kopen.
O2C
Steeds vaker weet Werf zich te onderscheiden door bij klanten de focus te leggen op
niet alleen de juiste professional op de juiste plaats, maar we krijgen ook steeds vaker
de vraag om dieper in te gaan op het order to cash proces van de onderneming. De
functies en taken voor de deelgebieden werkkapitaal en cash management en
reporting@analysis zijn door Werf uitvoerig in kaart gebracht en daar hebben we ook
veel ervaring in. Denk daarbij aan kandidaten die op een geïntegreerde manier O2C
implementaties uitvoeren zodat ze elkaar op een logische manier opvolgen en als het
ware ‘uitlokken'.
Werf steunt het goede doel Coassistencia
Op het complex aan de Oosterplas kreeg voormalig hoofdklasse hockeyster Hansje
Janssen, die door een spierziekte bijna volledig verlamd is, direct na de wedstrijd van
Dames 1 (7-0 winst tegen WIC) een cheque van 22.000 euro overhandigd. Het bedrag
wordt besteed aan de aanschaf van een rolstoelbus, niet alleen bestemd voor Janssen
maar ook voor haar lotgenoten. http://www.coassistencia.nl/
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