
Credit
Management
Circle 2023
De plaats waar Credit Managers
elkaar beter leren kennen



Credit Management Circle
Waar credit management professionals
elkaar ontmoeten en ideeën groeien...

Je worstelt met een credit management vraagstuk?
Je bent benieuwd hoe anderen hun credit management in de praktijk 
invulling geven? Dan vind je in de Credit Management Circle de 
antwoorden die je zoekt.

De Credit Management Circle is een credit management community 
waar kennis en expertise gedeeld wordt. Een community waar best 
practices en de laatste ontwikkelingen binnen credit management 
aan bod komen.

Via online sessies en live events laten we experten en 
ervaringsdeskundigen aan het woord en leer je onze community 
kennen.

Inspiration Days
Tijdens een van de drie Credit 
Management Inspiration Days 
maak je kennis met onze 
community en bouw je een 
sterk netwerk op. Elke 
Inspiration Day heeft een eigen 
thema en invalshoek. 
Praktijkgetuigenissen en 
casestudies maken van de 
Inspiration Days interactieve 
sessies, waar jij als credit 
management professional niet 
op mag ontbreken.

Webinars
We bieden drie diverse online 
Webinars aan in samenwerking 
met onze partners. Verwacht je 
aan actuele thema’s, trends in 
software, human resources, 
online panel discussions en nog 
veel meer ...

Networking events
Ontmoet credit professionals en 
deel ervaringen, tips ... in een 
informele setting.



Programma 2023

23 februari 2023
Webinar Early Risk Detection

23 maart 2023
Spring Drink @ new CRiON offices

27 april 2023
Webinar find your colleague & time management

11 mei 2023
Legal Inspiration Day

8 juni 2023
Day of the Credit Manager

15 september 2023
Lunch Great Place To Work

12 oktober 2023
Digitalisation Inspiration Day

30 november 2023
Online Panel Discussion

14 december 2023
End of Year reception

on-site

on-site

on-site

on-site

on-site

on-site

online

online

online



Inschrijven
Hoe moet dat?

Partners
Onze trotse partners van de

Credit Management Circle 2023

Voor ieder event ontvang je telkens een online uitnodiging met 
inschrijvingslink via mail. Via deze link kan je gemakkelijk inschrijven 
voor het eerstkomende event. We raden aan om je niet uit te 
schrijven van onze nieuwsbrief om zo geen uitnodiging te ontlopen.


