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Xiaochun Voorwinden: bij OCI Nitrogen krijg ik de kans werk en privé goed te combineren.

Kredietrisico’s beoordelen

“Hier kan ik werk en privé
goed combineren”
Als IBA-alumna beoordeelt Xiaochun Voorwinden
voor OCI Nitrogen de kredietrisico’s van zowel klanten
als leveranciers. Dat doet ze wereldwijd. De uitdaging,
vindt ze zelf, is door de kille cijfers heen te kijken naar
het echte bedrijf achter de rapportages. Als het er om
spant, zit ze dan ook liefst tegenover de andere partij.
“Face to face krijg ik toch een ander gevoel van een
bedrijf dan wanneer je alleen op papier werkt.”
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In 2004 is Xiaochun Voorwinden
afgestudeerd bij IBA (International
Business Administration) van Zuyd.
Ze werkt op de treasury afdeling van
OCI Nitrogen, producent van kunstmest en melamine. Ze beoordeelt de
kredietwaardigheid van klanten en
leveranciers. “Een baan die heel goed
aansluit op mijn opleiding. Toevallig
heb ik destijds kredietrisico’s als
onderwerp voor mijn afstudeerscriptie
gekozen”, zegt ze. Ze opereert in deze
rol tussen de salesmensen en de
financial controllers in. Aan haar de
taak om zoveel mogelijk informatie te
verzamelen over bedrijven die op
factuur willen kopen van OCI
Nitrogen. Dat gaat om meer dan de
cijfers. “Ik zoek eveneens uit of een
bedrijf op een zwarte lijst van
bijvoorbeeld de EU of Verenigde
Naties voorkomt.” Hetzelfde doet ze
bij leveranciers. Zeker bij grote
leveranciers verdiept ze zich in de
eigendomsverhouding: wie zit er
achter het bedrijf? Is er een alternatieve leverancier? Ze reist wel eens
met salesmedewerkers en inkopers
mee. “Cijfers vormen de basis voor dit
werk. Daar bovenop komen de dingen
die ik uitzoek, of uit een gesprek ter
plaatse haal.”

Snelle beslissingstrajecten
Xiaochun heeft bij de komst van OCI
Nitrogen gekozen mee te gaan naar
deze nieuwe onderneming. Ze voelt
zich hier prima thuis. “De mentaliteit
is anders dan voorheen. Het is een
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mengelmoes met een duidelijke
invloed van Egypte.” Een positieve
invloed, vindt ze. Kansen worden sneller gepakt; het management wikt en
weegt wel degelijk, maar hakt snel
knopen door als het een kans ziet.
“Dat is leuk. Je voelt de energie in het
bedrijf.” Dat komt ook door de platte
structuur, zeker op het hoofdkantoor
in Geleen. “Ik kan zo binnenlopen bij
een manager om iets te bespreken. Of
een idee te opperen.”

Uitdagende stress
OCI Nitrogen is de afgelopen jaren
hard gegroeid. In Geleen werken
inmiddels een kleine 500 medewerkers. Deze snelle groei, de korte lijnen
en kordate beslissingstrajecten
zorgen wel eens voor stress. Dan
moet opeens een nieuw project
opgestart worden. “Stress hoeft
echter niet altijd slecht te zijn. Af en
toe heb je dat nodig. Ik noem het
liever een uitdaging”, lacht Xiaochun.
Daar staan veel andere zaken
tegenover. Flexibele werktijden
bijvoorbeeld. Opleidingen, scholingen.
De ruimte die altijd wordt vrijgemaakt
om naar je te luisteren. “Zelfs als ik
van de ene naar de andere afdeling wil
overstappen, kan dat, mits ik goede
argumenten aandraag.” Voor de
IBA-alumna is dat echter niet aan de
orde. Ze voelt zich als credit risk
officer als een vis in het water bij OCI
Nitrogen. “Mede omdat het bedrijf mij
de kans biedt werk en privé goed te
combineren.”

