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Voorwoord

In deze whitepaper schetsen wij een reis voor u. Een reis die 

leidt naar het besparen van tijd en het voorkomen van fouten. 

Maar nog belangrijker: deze reis leidt tevens naar méér inzicht en 

grip op cruciale financiële processen. Wanneer u bent aangeko-

men op uw bestemming heeft u een gedetailleerd beeld van de 

kostenstructuur van uw organisatie en controle op uw liquiditeit!
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De bestemming

Wat heeft u nodig om bovengenoemd inzicht te krijgen? We 

vallen maar direct met de deur in huis: Automatisering van uw 

purchase to pay keten. 

Het digitaliseren van deze keten levert u zoveel méér op dan 
de som der delen. In deze whitepaper nemen wij u mee in: 

• Hoe de purchase to pay keten in elkaar zit.
• Welke risico’s niets doen met zich mee brengt.
• Wat digitalisering van de keten uw organisatie brengt.
• Welke route tot het beste resultaat leidt.
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De onderdelen
De purchase to pay keten bestaat uit drie onderdelen:
1. De bestelling - Purchase
2. De financiële verplichting – To (de brug)
3. De factuur - Pay

1. De bestelling
Iedere uitgave begint bij de inkoop van goederen of diensten. 
Het proces om te komen tot een bestelling ziet er bij de mees-
te organisaties als volgt uit:

Er ontstaat een inkoopbehoefte waarna er allereerst 
goedkeuring nodig is van de juiste budgethouders. Nadat 
alle budgethouders hun fiat hebben gegeven, wordt de 
feitelijke bestelling in gang gezet. Hierbij worden bestel-
regels aangemaakt die de basis vormen voor de order 
naar de leverancier. Wat resteert is het controleren van de 
levering en het matchen van de levering met de bestelling.
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Risico’s van een handmatig bestelproces
Het handmatig uitvoeren van dit proces brengt de nodige risi-
co’s met zich mee. Deze beginnen al bij het goedkeuren van 
bestellingen. In een manueel proces gebeurt dit in de regel 

per e-mail. Het resultaat is dat het achteraf 
lastig traceerbaar is wie heeft goedgekeurd, 
waarom er is goedgekeurd en wanneer dit is 
gebeurd. Daarnaast komt het dikwijls voor dat 
e-mails ondergesneeuwd raken in de inbox van 
de budgethouder, met vertraging als resultaat.

Ook het handmatig aanmaken en versturen van bestellin-
gen heeft de nodige risico’s. In dit deel van het proces is het 
belangrijk dat de gegevens van de bestelling volledig zijn en 
centraal worden vastgelegd. Een handmatig proces betekent 
een gebrek aan een uniforme werkwijze en bestellingen die op 
diverse manieren worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld ‘wederom’ 
per e-mail. De risico’s? Onvolledige bestellingen, verkeerde 
bestellingen of zelfs ongeautoriseerde bestellingen.

Tot slot is er nog de match van de feitelijke levering en de 
bestelling. Het handmatig matchen hiervan is een arbeids-
intensief karwei. Zeker wanneer er in de feitelijke bestelling de 
nodige gegevens ontbreken. Het gevolg is dat leveringen niet 
correct of niet op tijd worden gematcht met inkooporders en 
dat afwijkingen in leveringen te laat worden getraceerd.

De risico’s worden groter: centrale inkoop verdwijnt
Steeds minder organisaties werken vandaag de dag met 
een centrale inkoopafdeling die verantwoordelijk is voor alle 
bestellingen. Het is tegenwoordig heel gebruikelijk dat het 
merendeel van de inkoop plaatsvindt in de lijn: iedere afdeling 
is verantwoordelijk voor haar eigen inkoop. 

Het handmatig uitvoeren van dit 

proces brengt de nodige risi co’s 

met zich mee. Deze beginnen al bij 

het goedkeuren van bestellingen.
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Aan de ene kant is dit een logische trend: het bespaart op 
overheadkosten en de inkoop ligt zo dicht mogelijk op de plek 
waar de vraag ontstaat.

Er is echter ook een keerzijde van de medaille: mensen die 
vanuit hun opleiding geen kennis hebben van inkoop, zijn hier 
plotseling wel verantwoordelijk voor. Dit verhoogt de risico’s 
die hierboven staan beschreven.

Daarnaast zorgt de decentrale inkoop ervoor 
dat er geen overzicht meer is van wie, wat in-
koopt en wanneer dit gebeurt. Het gevolg is dat 
de inkoop ineffectief plaatsvindt. Het komt bij-
voorbeeld met regelmaat voor dat verschillen-
de afdelingen soortgelijke goederen inkopen, 

of goederen inkopen bij dezelfde leveranciers. Wanneer deze 
afdelingen samenwerken, ontstaat er inkoopvoordeel. Een di-
gitaal, uniform overzicht van bestellingen is de absolute basis 
om deze samenwerking op gang te krijgen.

Digitaliseren van het bestelproces
Het digitaliseren van het bestelproces zorgt allereerst voor 
volledige controle en transparantie op het goedkeuren van 
bestellingen. De software zet bestellingen op basis van 
autorisatieregels door naar de juiste budgethouders. Deze 
budgethouders geven vervolgens digitaal een fiat, waarmee 
de bestelbrief (of digitale bestelling) wordt vrijgegeven en 
verstuurd naar de leverancier. Het totale accorderingsproces 
wordt in detail gelogd, zodat te allen tijde duidelijk is wie, wan-
neer heeft geaccordeerd.

Er ontstaat tevens een uniforme wijze van bestellen, waarbij 
belangrijke gegevens in het financieel proces altijd compleet 
zijn. Denk hierbij aan de kostenplaats, afdeling, leverancier, 
reden voor bestelling, etc. 

Een digitaal, uniform overzicht van 

bestellingen is de absolute basis 

om deze samenwerking op gang te 

krijgen.
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Tot slot wordt de betaling pas vrijgegeven wanneer de bevesti-
ging van de levering (prestatieverklaring) overeenkomt met de 
bestelling.

2. De financiële verplichting
Uit iedere bestelling komt een financiële verplichting voort. 
Het is belangrijk om deze verplichting direct bij de bestelling 
te registreren, zodat er zo vroeg mogelijk inzicht ontstaat in 
kosten die komen gaan. Op deze manier heeft u meer controle 
op de liquiditeit van uw organisatie.

De verplichting die u aanmaakt vormt een openstaande post in 
de financiële administratie. Deze verplichting is gekoppeld aan 
een leverancier, kostenplaats en periode.

Risico’s van het ontbreken van een verplichtingen
administratie
Wanneer bij bestellingen de daaruit voortvloeiende financiële 
verplichtingen niet worden geregistreerd, dan heeft uw orga-
nisatie niet inzichtelijk welke kosten in de toekomst gemaakt 
gaan worden. 

Het resultaat is dat budgetten worden over-
schreden omdat niemand overzicht heeft op 
openstaande verplichtingen. Hiermee bedoe-
len we: financiële verplichtingen die de orga-
nisatie is aangegaan, maar die nog niet zijn 
betaald. Het signaal dat uitgaven het budget 
overschrijden komt te laat, namelijk pas bij het 
ontvangen van de factuur.

Daarnaast ontbreekt de brug van de bestelling naar de fac-
tuur. Hierdoor is het nagenoeg onmogelijk om een waterdichte 
match te maken tussen de bestellingen die gedaan zijn en de 
facturen die binnenkomen.

Wanneer bij bestellingen de daar-

uit voortvloeiende financiële ver-

plichtingen niet worden geregis-

treerd, dan heeft uw organisatie 

niet inzichtelijk welke kosten in de 

toekomst gemaakt gaan worden. 
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Digitale verplichtingenadministratie
Bij het gebruik van een digitale verplichtingenadministratie 
maakt de software bij iedere bestelling een bijbehorende fi-
nanciële verplichting in het systeem. 

De overzichten die hieruit ontstaan geven u in-
zicht in de inkooppatronen van uw organisatie 
en de bijbehorende verplichtingen. Toekomsti-
ge uitgaven kunnen een-op-een gematcht wor-
den met budgetten, zodat budgetoverschrij-
dingen tot het verleden behoren. 

Daarnaast bent u in staat om binnenkomende facturen auto-
matisch te matchen met openstaande financiële verplichtingen 
en bijbehorende bestellingen. 

Bij een 100% match is er geen fiat meer nodig op de factuur. 
Die goedkeuring heeft immers in het bestelproces al plaats-
gevonden. Bij het ontvangen van meerdere facturen op één 
bestelling, wordt het bedrag van iedere factuur van de open-
staande financiële verplichting afgetrokken, totdat de financië-
le verplichting volledig is voldaan.

Facturen die de financiële verplichting overschrijden, worden 
uiteraard niet automatisch in betaling gezet en worden onder 
de aandacht gebracht van de budgethouder en/of financiële 
administratie.

3. De factuur
In het factuurverwerkingsproces draait alles om het zo effi-
ciënt en foutloos mogelijk verwerken van binnenkomende 
facturen. Facturen moeten gecontroleerd en gematcht worden 
met openstaande verplichtingen. Daarnaast dienen de nodige 
gegevens in het financieel systeem terecht te komen om de 
betaling in gang te zetten. Omdat facturen nog altijd in diverse 

In het factuurverwerkingsproces 

draait alles om het zo efficiënt en 

foutloos mogelijk verwerken van 

binnenkomende facturen. 
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vormen ontvangen worden, is dit geen eenvoudige opgave.

De risico’s van een handmatig factuurverwerkingsproces
Het handmatig verwerken van facturen is een zeer arbeids-
intensief en foutgevoelig proces. Risico’s hiervan zijn onder 
andere: 
• Een grote administratieve druk op de financiële afdeling.
• Te laat betalen van facturen.
• Verkeerd betalen van facturen (verkeerd bedrag, verkeerde 

leverancier). 

De meeste fouten komen voor bij het accorderen en coderen 
van facturen. Bij het accorderen ontstaan bijvoorbeeld ver-
tragingen wanneer een budgethouder vergeet te accorderen. 
Dit kan gebeuren wanneer de fiat gevraagd wordt per e-mail 
en de budgethouder deze mail over het hoofd ziet in zijn/haar 
overvolle mailbox. Bij het coderen van de factuur gaat het mis 
wanneer er verkeerde gegevens gehangen worden aan de 
factuur. Denk aan de verkeerde budgethouder, de verkeerde 
kostenplaats of de verkeerde leverancier.

Het probleem wordt alleen maar groter wanneer het oplossen 
ervan veel tijd kost. Helaas is dit meer regel dan uitzondering. 
Er gaan al snel weken voorbij voordat iemand aan de bel trekt. 

Vaak is dit de leverancier, die laat weten dat de 
factuurtermijn verstreken is of dat het over-
gemaakte bedrag niet correct is. Vervolgens 
duurt het een tijd om het probleem te lokali-
seren en op te lossen. Het proces vertraagt 
ondertussen exponen tieel.

Een mogelijk gevolg is dat leveranciers hun leveringen 
stopzetten vanwege achterstallige betalingen. Leveranciers 
hebben immers hun eigen risico’s en liquiditeit waarmee zij 
rekening moeten houden. Wanneer betalingen consistent te 

Het probleem wordt alleen maar 

groter wanneer het oplossen ervan 

veel tijd kost. Helaas is dit meer 

regel dan uitzondering.



De reis naar financiële voorspelbaarheid / Hoe purchase to pay uw organisatie vooruit helpt

12

laat plaatsvinden kan een leverancier op termijn besluiten 
om niet meer te willen werken met de opdrachtgever. Met alle 
gevolgen van dien.

Leveringen die de kern van uw organisatie raken
Bij leveringen die het primaire proces van uw organisatie niet 
raken, is dit nog tot daaraantoe. Wanneer uw collega’s geen 
koffie meer kunnen tappen omdat de plastic bekertjes niet op 
tijd zijn geleverd, dan is dit lastig, maar niet kritiek. Het is ech-
ter een heel ander verhaal wanneer een levering niet op tijd 
binnenkomt die de kern van uw organisatie raakt.

Zo is het cruciaal voor een bussenbouwer dat er iedere dag 
een levering staal binnenkomt. Gebeurt dit niet dan kan het 
bedrijf niet produceren en ligt het productieproces stil met 
hoge kosten en productieachterstand tot gevolg.

Overheden hebben in vergelijking minder 
leveringen die het primaire proces direct ra-
ken. Maar deze kritieke leveringen zijn er wel. 
Zo is het bijvoorbeeld voorgekomen dat een 
gemeente, bij een naderende verkiezing, de 
leverancier van de stemhokjes niet op tijd had 

betaald. Het gevolg was dat de hokjes te laat binnenkwamen. 
De betreffende gemeente was hierdoor genoodzaakt om op 
het laatste moment extra mankracht in te huren om de hokjes 
met spoed op te bouwen. De gevolgen waren natuurlijk het 
maken van onnodige kosten.

Digitaliseren van het factuurproces
Het digitaliseren van het factuurverwerkingsproces vormt nog 
altijd een uitdaging. Dit komt omdat facturen in uiteenlopende 
formaten de organisatie binnenkomen.

Het is echter een heel ander ver-

haal wanneer een levering niet op 

tijd binnenkomt die de kern van 

uw organisatie raakt.
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We hebben de papieren factuur, de pdf-factuur en ten slotte de 
factuur waar we allemaal naar toe willen: de e-factuur in een 
gestructureerd, digitaal formaat.

In de ideale wereld ontvangen alle organisaties alleen maar 
e-facturen die volledig automatisch worden verwerkt, zonder 
tussenkomst van de mens. Alle foutgevoeligheid en manuele 
arbeid verdwijnt dan uit het proces. Mede dankzij de nieuwe 
wetgeving voor aanbestedende diensten (van kracht vanaf 18 
april 2019), wordt deze droom langzaam werkelijkheid.

Maar de realiteit van vandaag de dag is dat het nog wel een tijd 
duurt voordat de papieren factuur en de pdf-factuur volledig 
zijn uitgebannen. Zo verplicht de nieuwe wetgeving iedere aan-
bestedende dienst om e-facturen te kunnen verwerken, maar 
deze wetgeving verplicht geen enkele leverancier om e-factu-
ren te versturen! Dit laat de wetgever over aan de aanbeste-
dende dienst en haar leveranciers.

Daarnaast is er in e-facturenland geen uni-
forme verwerkingsstandaard. Zo bestaan 
er diverse formaten zoals UBL2.0, UBL2.1, 
UBL-OHNL en SI-UBL.

Software voor digitale factuurverwerking mag 
u daarom vergelijken met een kameleon. De 

software past zich aan de situatie aan en verwerkt facturen 
-ongeacht het formaat- zo automatisch mogelijk. Het ultieme 
resultaat is een foutloos factuurverwerkingsproces en een 
hoge besparing van tijd en energie.

De realiteit van vandaag de dag 

is dat het nog wel een tijd duurt 

voordat de papieren factuur en de 

pdf-factuur volledig zijn uitgeban-

nen.

https://www.bctsoftware.com/be/wat-is-digitaal-factureren-nu/#wetgeving
https://www.bctsoftware.com/be/wat-is-digitaal-factureren-nu/#wetgeving
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De waarde

Zoals al eerder genoemd, is de waarde van purchase to pay  

hoger dan de som der delen. U creëert synergie doordat u de 

hele keten beetpakt in plaats van slechts verschillende onder-

delen ervan.

In het ideale purchase to pay proces wordt kritieke informa-
tie over toekomstige kosten zo vroeg mogelijk in het proces 

digitaal geregistreerd, namelijk bij de bestel-
ling. U legt een betalingsverplichting vast, lang 
voordat deze feitelijk plaatsvindt.
Deze informatie wordt vervolgens in opeenvol-
gende processen gebruikt om inzichten te creë-
ren, fouten te voorkomen en tijd te besparen.

Nooit meer ontvangt u een factuur waarbij u voor vragen komt 
te staan zoals: 
• Waarom zijn deze kosten gemaakt?
• Wie heeft deze kosten gemaakt?
• Wie heeft het goedgekeurd?

Inzichten creëren
Het inzicht dat ontstaat is wellicht de grootste meerwaarde 
van het automatiseren van het purchase to pay proces. De 
voorspelbaarheid van kosten en de controle hierop is belang-
rijk voor iedere organisatie. Kosten hebben immers een direc-
te invloed op het bedrijfsresultaat.

Het inzicht dat ontstaat is wellicht 

de grootste meerwaarde van het 

automatiseren van het purchase to 

pay proces.
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Het totaalinzicht dat ontstaat door het digitaliseren van de 
purchase to pay keten geeft u een helder overzicht van de 
kostenstructuur van uw organisatie. Met deze kennis bent u 
in staat om strategische beslissingen te nemen op basis van 
accurate en volledige informatie. Onverwachte budgetover-
schrijdingen behoren eindelijk tot het verleden.

Daarnaast dient iedere organisatie ook vol-
doende liquide te zijn. Een organisatie moet te 
allen tijde in staat zijn om aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Daarom is het be-
langrijk om de liquiditeit van uw organisatie zo 
nauwkeurig mogelijk te voorspellen. Zo weet u 

dat uw organisatie niet alleen nu liquide is maar dat in de toe-
komst ook blijft. Een geautomatiseerd purchase to pay proces 
vormt de basis voor een betrouwbare liquiditeitsbegroting.

Op operationeel niveau heeft u te allen tijde inzicht in de sta-
tus van bestellingen, leveringen, verplichtingen en facturen. 
Zo heeft u bijvoorbeeld direct inzichtelijk wat de gemiddelde 
doorlooptijd is van facturen van afdeling x, of budgethouder y.

Met deze kennis bent u in staat om 

strategische beslissingen te nemen 

op basis van accurate en volledige 

informatie.
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Tijd besparen
Het automatiseren van het purchase to pay proces zorgt voor 
tijdswinst op verschillende onderdelen:

• Bestellingen worden automatisch gerouteerd naar de  
correcte budgethouders voor een fiat.

• Bestellingen worden -na goedkeuring- automatisch door-
gezet naar leveranciers.

• Bij iedere bestelling maakt de software een bijbehorende 
financiële verplichting aan.

• Leveringen worden automatisch gematcht met openstaan-
de bestellingen.

• Facturen worden automatisch gematcht met openstaande 
verplichtingen en bijbehorende bestellingen. Bij een 100% 
match is er geen fiat op de factuur benodigd.

• Gegevens op facturen worden automatisch doorgezet naar 
het financieel systeem.

Fouten voorkomen
Bij het handmatig uitvoeren van bovenstaande 
handelingen ligt altijd de kans op fouten op de 
loer. In een geautomatiseerd purchase to pay 
proces worden alle gegevens maar één keer 
ingevoerd: bij het aanmaken van de bestelling. 

Deze informatie wordt later in het proces opnieuw gebruikt om 
leveringen en facturen te matchen. Omdat alles (waar moge-
lijk) automatisch wordt gematcht, ontstaat er geen ruimte voor 
menselijke fouten.

Omdat alles (waar mogelijk) auto-

matisch wordt gematcht, ontstaat 

er geen ruimte voor menselijke 

fouten.
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De beste route

Wat is nu de beste route op weg naar een geautomatiseerd 

purchase to pay proces? Begint u het beste vooraan bij de bestel-

lingen? Of achteraan bij de facturen?

Theoretisch is het logisch om aan de voorkant van het proces 
te beginnen. De oorsprong van iedere factuur ligt immers bij 
een bestelling. Bij het aangaan van de bestelling ontstaat er 
een financiële verplichting. En deze financiële verplichting  
resulteert uiteindelijk in één of meerdere facturen.

Toch adviseren wij u om juist aan de achterkant te beginnen. 
Bij het digitaal verwerken van facturen dus. Wanneer u opti-
maal grip heeft op dit proces dan neemt u de volgende stap: 
het automatiseren van het bestelproces met bijbehorende 
verplichtingen.

Route
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Waarom beginnen aan de achterkant van het proces?
Er zijn twee redenen om het digitaliseringsproces te beginnen 
aan de factuurkant:
• Het is laaghangend fruit: de winst is het snelst gemaakt.
• De impact op uw organisatie is lager.

Deze redenen hebben er alles mee te maken dat de verant-
woordelijkheid van het factureringsproces bij één afdeling ligt, 
namelijk Financiën. Natuurlijk raakt het ook andere afdelin-
gen, maar het proces van slechts één afdeling is leading.  
Dit is een groot voordeel.

Het omgekeerde is van toepassing in het 
bestelproces. Waar voorheen één centrale 
inkoopafdeling verantwoordelijk was voor alle 
bestellingen, is dit vandaag de dag niet meer 
zo. Nagenoeg iedere afdeling van een orga-
nisatie koopt goederen en/of diensten in. En 
iedere afdeling heeft hierbij haar eigen manier 

van werken. Het automatiseren van dit proces duurt daarom 
langer en heeft een veel grotere impact op mensen en proces-
sen in uw organisatie.

Aan de factuurkant beginnen is in theorie wellicht niet de 
meest logische stap, maar in de praktijk is het dit wel. Uw 
risico is lager en u creëert eenvoudiger het draagvlak en de 
goodwill die u nodig heeft om het volledige purchase to pay 
project tot slagen te brengen.

Uw risico is lager en u creëert 

eenvoudiger het draagvlak en de 

goodwill die u nodig heeft om het 

volledige purchase to pay project 

tot slagen te brengen.
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De reis van gemeente assen

De gemeente Assen heeft zich tot doel gesteld om de volledige 

purchase to pay keten te digitaliseren. Mark Sanders, manager 

financiën, neemt ons mee in  het ‘waarom’ achter deze ambi-

tie. Daarnaast deelt hij de toekomstige stap die de gemeente 

wil maken op dit gebied.

Betrouwbare overheid
Voor deel 1 van het project neemt Mark ons mee terug naar 
het jaar 2011. Een periode waarin overheden meermaals op 
een negatieve manier in het nieuws verschenen. Berichten 
over te laat betalende overheden volgden elkaar op. 

Mark Sanders

Manager financien

Gemeente Assen
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“Het was duidelijk dat ondernemers hier last van hadden en 
in sommige gevallen zelfs in moeilijkheden kwamen”, vertelt 
Mark.

Dat mag ons niet gebeuren, was de conclusie van de ge-
meente Assen. Een overheid hoort betrouwbaarheid uit te 
stralen. Burgers en bedrijven moeten op de gemeente kun-
nen rekenen, ook als het aankomt op tijdig betalen. 

Daarnaast voegt Mark eraan toe: “Het ging ons ook om het 
stellen van een fatsoensnorm. Wij verwachten van onze leve-
ranciers dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd, dan 
mag de leverancier op haar beurt verwachten dat wij op tijd 
betalen voor de geleverde diensten. Zo simpel is het.”

De doelstelling van de gemeente Assen werd ambitieus  
ingezet: 95% van alle facturen dienen binnen 30 dagen  
betaald te worden.

Het papieren factuurverwerkingsproces dat op meerdere 
locaties van de gemeente Assen werd gehanteerd, zat deze 
doelstelling duidelijk in de weg. Daarom besloot de ge-
meente dit proces te digitaliseren en koos voor de oplossing 
Digitale Factuurverwerking van BCT. En met succes: sinds 
het in gebruik nemen van de oplossing wordt meer dan 95% 
van alle facturen binnen de gestelde 30 dagen betaald.

In control
De oplossing voor digitale factuurverwerking helpt de ge-
meente Assen inmiddels al jaren om tijdig te betalen en fou-
ten in het proces te voorkomen. Echter, de behoefte om in 
bredere context in control te zijn steeg door de jaren heen.
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Tekorten binnen het sociaal domein en strengere contro-
les van accountants zetten alle gemeenten in Nederland 
op scherp. De gemeente Assen heeft zich daarom tot doel 
gesteld om meer inzicht te krijgen en in control te zijn op 
budgetten en de financiële verplichtingen die de gemeente 
aangaat.

Ook hier blijkt het papieren proces de doelstelling in de weg 
te zitten. Er is geen waterdichte controle op het accorderen 
van bestellingen en het handmatig registreren van verplich-
tingen blijkt te arbeidsintensief en kwetsbaar.

Mark schetst het grootste risico: Er is geen automatische 
link tussen de facturen en de financiële verplichtingen. Dit 
betekent dat deze match bij iedere binnenkomende factuur 
door medewerkers van Financiën gemaakt moet worden. 
Factuurbedragen worden hierbij handmatig in mindering 
gebracht op openstaande verplichtingensaldi. Met 22.000 
binnenkomende facturen per jaar is het risico op fouten 
simpelweg te groot. Als een factuur door dit proces heen 
slipt dan worden beslissingen op basis van de verkeerde 
informatie gemaakt. Dit risico wil de gemeente Assen niet 
langer lopen.

“Als afdeling Financiën ondersteunen wij het primaire proces 
van onze organisatie. Wij gaan niet over het besluit, maar we 
hebben wel invloed op de informatie die leidt tot het besluit. 
Verkeerde informatie leidt tot verkeerde beslissingen. Ons be-
staansrecht is daarom: het leveren van de juiste informatie, op 
de juiste plek en op het juiste moment.”, aldus Mark Sanders.

Met het automatiseren van het bestelproces en de bijbeho-
rende verplichtingenadministratie wil de gemeente Assen 
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bovengenoemd risico terugdringen. Bijkomend voordeel is 
dat het de administratieve druk op de organisatie zal verla-
gen. Bij iedere bestelling wordt automatisch een financiële 
verplichting aangemaakt en de openstaande verplichtin-
gensaldi worden automatisch bijgewerkt wanneer facturen 
worden voldaan. Daarnaast accorderen budgethouders in 
de nieuwe situatie nog maar één keer: wanneer de bestel-
ling wordt gedaan. Een akkoord op facturen wordt over-
bodig.

De next step: contractmanagement binnen de  
keten
Een toekomstige stap die de gemeente Assen wil maken na 
het afronden van het huidige project, is om ook contracten 
op te nemen in het purchase to pay proces.  

Mark Sanders: “Er wordt nu nog gebruik gemaakt van een 
decentraal model. Dit moet anders: we willen alle contracten in 
onze organisatie digitaliseren en centraliseren.”
 
De belangrijkste stap is ook hier om méér inzicht te creë-
ren. “Als mensen niet weten welke contracten er bestaan, dan 
lopen we het risico dat er ingekocht wordt volgens verkeerde 
voorwaarden. Contracten bevatten cruciale afspraken, zoals 
levertijden, prijzen en betalingstermijnen.”

Daarnaast heeft de gemeente Assen ook beleidsdoelstel-
lingen op het gebied van social return en duurzaamheid. 
De enige manier om deze doelstellingen te behalen is om 
contract management te integreren met het bestelproces.
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Blik naar de toekomst

Tot slot geven wij u een blik op de toekomst van purchase to 

pay. In deze whitepaper heeft u gelezen hoe u met purchase to 

pay zo vroeg mogelijk inzicht krijg in de kostenstructuur van uw 

organisatie. U heeft ook gelezen wat dit inzicht u oplevert.

Het purchase to pay proces begint bij de bestelling, maar eigen-
lijk is dit niet het werkelijke begin van het proces. Er missen een 
aantal belangrijke voorgaande stappen. De belangrijkste hierbij 
is het doel van de bestelling. Waarom wordt er ingekocht? Aan 
welke organisatiedoelen draagt de bestelling bij?

Hoe waardevol zou het zijn als u tevens inzicht krijgt in de im-
pact van uw bestellingen? Iedere inkoop zou direct of indirect 
moeten bijdragen aan de doelstellingen van uw organisatie. 
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Wanneer we in staat zijn om dit continu te meten, dan zijn we 
ook in staat om te bepalen wat de werkelijke impact is van de 
inkoop. Met het Inkoopplatform van BCT werken we precies 
hiernaartoe.

Het proces begint in het Inkoopplatform bij het vertalen 
van een organisatiedoel naar een inkoopverwachting. Deze 
inkoopverwachting wordt gestructureerd vastgelegd. Alle be-
langrijke eisen en wensen die door de leverancier ingewilligd 
dienen te worden om het organisatiedoel te behalen, worden 
hier concreet vastgelegd.

De inkoopverwachting vormt de basis om tot 
leveranciers selectie te komen, maar ook voor 
het toekomstig contract met de leverancier. 
Na leveranciersselectie wordt de inkoopver-
wachting omgezet naar een gestructureerd 
digitaal contract en wordt dit contract gebruikt 
als basis voor bestellingen en leveranciers-
management.

We illustreren dit met een voorbeeld: 
Stel, een doelstelling van uw organisatie is het verbeteren van 
de dienstverlening. Bij het SMART maken van deze doelstel-
ling is mede bepaald dat klanten of burgers aan het loket in 
maximaal 20 minuten geholpen dienen te worden.

Deze ambitie zal uiteindelijk leiden tot een inkoopbehoefte. 
Wellicht is er een nieuw klantcontactsysteem nodig om dit 
voor elkaar te krijgen, of dienen er vernieuwingen aangebracht 
te worden aan het loket of wachtruimte.

Met het inkoopplatform relateert u de inkoopbehoefte zo 
direct mogelijk aan het bedrijfsdoel, dit vertaalt u naar uw 

Wanneer we in staat zijn om dit 

continu te meten, dan zijn we 

ook in staat om te bepalen wat de 

werkelijke impact is van de inkoop. 

Met het Inkoopplatform van BCT 

werken we precies hiernaartoe.
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inkoopverwachting. Hierin noteert u cruciale elementen die 
nodig zijn om het doel te behalen. In dit specifieke voorbeeld 
gaan uw wensen uit naar oplossingen die de doorstroom van 
mensen aan het loket bevorderen.

U zet deze inkoopbehoefte met één druk op de knop uit in de 
markt, waarmee de leveranciersselectie gestart wordt. Na 
deze selectie maakt u op basis van nieuwe inzichten wellicht 
nog wat aanpassingen aan de inkoopverwachting en zet u deze 
om naar een digitaal, gestructureerd contract. 

De inkoop vindt vervolgens plaats op basis van de afspraken 
die u samen met de leverancier hebt vastgelegd in het digitaal 
contract. Aan het einde van de rit bent u in staat om te meten 
of uw bestelling de juiste bijdrage heeft gedaan aan het beha-
len van de organisatiedoelstelling.
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Tot slot

Wij winden er geen doekjes om: het automatiseren van de 

purchase to pay keten is geen sinecure. De keten raakt mensen, 

afdelingen, processen en systemen. De winst is er echter ook 

naar: het automatiseren van de purchase to pay keten bespaart 

diverse mensen in uw organisatie veel tijd en het helpt om uit-

eenlopende fouten te voorkomen. 

Maar boven alles: het automatiseren van de purchase to pay 
keten creëert waardevolle inzichten. Het geeft de mensen in 
uw organisatie de informatie die zij nodig hebben om de juiste 
besluiten te nemen op het juiste moment. 

Heeft u naar aanleiding van deze whitepaper nog vragen over 
het purchase to pay proces? Of wellicht wilt u gewoon eens 
brainstormen met een van onze consultants over de mogelijk-
heden? Dat kan! Neem hiervoor contact op met uw account-
manager of bel naar 046-442 4545.
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