
Verruim je expertise
in credit management

Academy

Ontdek onze opleidingen
voor 2022



Tijdens praktijkgerichte opleidingen leggen we de nadruk op een
theoretische achtergrond en learning by doing. Les krijg je van uitstekende
en ervaren docenten die met veel enthousiasme al hun tips en tricks aan je
meegeven.

Ons opleidingsaanbod bestaat uit zeven opleidingen in totaal, en kunnen
losstaand of als  volledig programma gevolgd worden.

Groei samen met 
dankzij je kennis in credit management

 

Ontdek hieronder onze opleidingen voor 2022

Start2Collect
Tijdens deze praktische en interactieve training leer je hoe je een debiteur
op een doortastende, maar tactvolle manier kan benaderen. Ontdek de
juiste benadering voor de juiste debiteur, de valkuilen in communicatie en
tips & tricks.

10 februari 2022 / 8 september 2022

Start2Credit
Na deze praktische en interactieve opleiding ben je niet alleen in staat om
kredietlimieten toe te kennen, maar ook om zelfverzekerd te onder-
handelen met sales of met je kredietverzekeraar in geval van een
intrekking, vermindering of weigering van een limiet.

10 maart 2022 / 27 oktober 2022

Start2Creditmanagement
De Start2Creditmanagement training behandelt alle aspecten van het
vakgebied en slaat een brug naar de overige disciplines in het bedrijf zoals
sales, IT, financiering en accounting. Met deze opleiding verhoog je de
effectiviteit in alle relevante processen op zowel strategisch, tactisch als
operationeel niveau.

21 april 2022 / 24 november 2022



Master2Credit
Tijdens de Master2Credit gaan we voor een deep dive in cijfers, je leert
onderliggende trends en verbanden detecteren. Hoe ga je onderbouwde
gesprekken aan met klant en/of verzekeraar. Hoe denk je
oplossingsgericht bij een negatieve kredietaanvraag. We focussen op
credit challenges waar je als credit professional dagelijks mee te maken
krijgt. 

12 mei 2022

Master2Collect
De Master2Collect heeft als doel de meer ervaren collection professional
een breder juridisch kader aan te bieden in het collection proces. We
focussen ons op juridische aspecten en kijken naar de behandeling van
faillissement en schuldsanering, betalingsregelingen, vennootschapsrecht
en incasso-aspecten binnen de B2B-wetgeving.

22 september 2022

Master2Pay
In de Master2Pay focussen we op trade finance en letters of credit. Krijg
als credit professional meer vertrouwen in international trade. Ontdek de
verschillende soorten risico's en het belang van compliance in een
international trade omgeving. 

2 juni 2022

Master2Procedures
Perfectioneer je credit management door gestructureerde procedures en de
integratie van best practices. Tijdens de Master2Procedures geven we je
aan de hand van de 3 C's van credit management procedures meer inzicht in
je procedures, ondersteund door de KOi+ methodologie van CRiON.

6 oktober 2022



Programma
2022
10/02/2022 | Start2collect

10/03/2022 | Start2Credit

21/04/2022 | Start2Creditmanagement

12/05/2022 | Master2Credit

02/06/2022 | Master2Pay

08/09/2022 | Start2Collect

22/09/2022 | Master2Collect

06/10/2022 | Master2Procedures

27/10/2022 | Start2Credit

24/11/2022 | Start2Creditmanagement

Inschrijven?

Maaltemeers 84, 9051 Gent
+32 (0)9 244 62 62 - info@crion.com
www.crion.com

FSMA 14817 A
Ondernemingsnummer
BE 0453.266.548

naam, voornaam en functie
emailadres en telefoonnummer
naam, adres en ondernemingsnummer van
je bedrijf
voor welke opleiding(en) je graag inschrijft 

Stuur een mail naar events@crion.com
met onderstaande informatie: 

Locatie 
Afhankelijk van veiligheidsmaatregelen die van
toepassing zijn, zal de opleiding online of op
kantoor bij CRiON (Gent) doorgaan.

Timing
- Start2-opleidingen: 09u30 - 16u00
- Master2-opleidingen: 09u30 - 12u30

Prijs
Onderstaande prijzen gelden voor één of
meerdere deelnemers van hetzelfde bedrijf
- Start2-opleidingen 
1 opleiding
2 opleidingen
vanaf 3 opleidingen 
- Master2-opleidingen
1 opleiding
2 opleidingen
vanaf 3 opleidingen

€ 450/opleiding
€ 425/opleiding
€ 400/opleiding

€ 250/opleiding
€ 230/opleiding
€ 210/opleiding


