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  De passie van… 
sander bierens

Waar ligt de parallel tussen credit management, incasso en the American dream? 
Sander Bierens bewondert de Amerikaanse mentaliteit; de drive om dromen na te streven 
en waar te maken. in zijn kantoor in veghel luncht hij in de Amerikaanse diner en haalt 

hij inspiratie uit popart en helden als kennedy en neil Armstrong.

de pASSie vAn...
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‘Amerika is een mentaliteit: ‘Anything is possible: The sky is 

the limit!’ Als jongen las ik over de avonturen van Sjors en 

Sjimmie in Amerika. Die eerste indruk van ‘het land waar 

alles kan’ is altijd blijven hangen. De sfeer van de jaren 

vijftig en zestig, jukeboxen, Coca Cola, Popart, Kennedy, 

de eerste man op de maan. Deze onderdelen van de Ameri-

kaanse cultuur zijn voor mij een inspiratiebron. 

Amerikanen zijn de helden die ons in de Tweede Wereld-

oorlog hebben bevrijd. De werkelijkheid bestaat uit meer 

nuances, maar heroïsme is iets wat Amerikanen graag  

uitdragen; denk aan Amerikaanse sporters die niet voor 

minder dan goud gaan. 

Amerikanen zijn een ongekend gevarieerd volk. Uit alle 

hoeken van de wereld zijn mensen naar Amerika gekomen 
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om – ondanks conflicten, opstanden en oorlog – met elkaar 

als volk te leven. Eén ding is zeker: uit deze smeltkroes is 

geen saai volk ontstaan. De Amerikaanse cultuur heeft een 

grote invloed op de rest van de wereld, vooral de westerse 

wereld, niet alleen via TV en film, maar ook via literatuur 

en levensstijl. Deze invloed in de populaire cultuur wordt 

soms bekritiseerd als cultuurimperialisme, maar daar valt 

over te discussiëren. Een feit is dat Amerika een stimu-

lerende omgeving is voor wetenschappelijk onderzoek en 

technologische innovatie. Vooral sinds de Tweede Wereld-

oorlog heeft Amerika een meer dan evenredige bijdrage 

geleverd op die gebieden. Vanaf het einde van de jaren 

zeventig ontwikkelde de softwarebranche zich in Amerika 

tot een serieuze bedrijfstak en nog steeds zijn de allergroot-

ste softwarebedrijven (Microsoft en Google) van Ameri-

kaanse oorsprong.

De toekoMst? innoVeren en grenzen Verleggen

De betalingsmoraal van het bedrijfsleven verslechtert. Hier-

door nemen risico’s voor ondernemingen toe. Er ligt een 

uitdaging voor credit managers om deze risico’s zo goed 

mogelijk in kaart te brengen en te bestrijden. Door altijd als 

uitgangspunt te nemen: ‘niets is onmogelijk’ en ‘we moe-

ten eruit halen wat erin zit’, kom je tot slimme oplossingen. 

In mijn werk en onderneming neem ik een voorbeeld aan de 

Amerikaanse Business Cultuur; no-nonsense, hard werken 

en aanpakken. Onze op Amerikaanse leest geschoeide orga-

nisatie staat ver af van vele traditionele advocatenmaat-

schappen, die vaak erg formeel en hiërarchisch van opzet 

zijn. Wij hebben de juiste mensen met de juiste drive die 

gezamenlijk hun targets nastreven. Met maximaal resul-

taat als inzet. Incassoadvocatuur heeft een (kei)hard imago,  

terwijl 95% van de zaken zonder buitengerechtelijk proce-

deren wordt afgerond. Eerlijk ondernemen en advies geven 

over processen die lastige incassotrajecten kunnen helpen 

voorkomen, heeft in mijn ogen de toekomst.’ 

SAnder BierenS

‘eruit halen wat erin zit  
is het streven’
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