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Inleiding

Software voor digitale factuurverwerking maakt ons leven een 

stuk gemakkelijker. Het bespaart tijd en voorkomt menselijke 

fouten. 

De keerzijde van de medaille is echter dat digitaal factureren een 

ware revolutie heeft meegemaakt. Een revolutie van veranderin-

gen en technologieën die elkaar in rap tempo opvolgden. Hier-

door zijn beslissingen achterhaald geraakt en hebben de beste 

oplossingen van het verleden niet altijd geleid tot de beste oplos-

singen van nú.

Om deze reden pleiten wij voor een moment waarop u op de 

resetknop drukt. Dat doet u natuurlijk niet zomaar. In deze white 

paper vertellen wij waarom u dit moet overwegen, wanneer dit 

moment aanbreekt en hoe u het beste te werk gaat.
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Revolutie in digitale factuurverwerking

Software voor digitale factuurverwerking heeft een ware evolutie 

meegemaakt. Veranderingen volgden elkaar zo snel op dat we 

zelfs mogen spreken van een revolutie.

Nog niet eens zo heel lang geleden, ontvingen we alle facturen 
op papier. Het verwerken van deze facturen was een arbeids-
intensief karwei, maar hier stond tegenover dat het een rela-
tief eenvoudig en overzichtelijk proces was.

Lange tijd was dit de status quo, totdat de digitale factuur in 
pdf-vorm opeens daar was. Eigenlijk zijn deze facturen niet 
heel veel meer dan een traditionele factuur in digitale vorm. 
Gemaakt om te lezen en verwerken door mensen.

Desondanks vonden softwareleveranciers slimme oplossin-
gen om deze facturen grotendeels geautomatiseerd te ver-
werken met behulp van herkenningstechnologie. Het tijdperk 
van de digitale factuurverwerking was geboren en de revolutie 
was op komst!

De herkenningstechnologie werd jarenlang 
doorlopend verbeterd. Een steeds groter deel 
van de facturen werd volledig automatisch 
herkend en verwerkt. Een innovatie zoals zelf-
lerende software werd ingezet om de lat nog 
hoger te kunnen leggen.

De techniek was nog volop in ontwikkeling toen de nieuwste 
telg in de factuurfamilie zich aankondigde: de e-factuur. Geen 
pdf meer maar een gestandaardiseerd computerformaat, 
dat volledig automatisch te verwerken is. Dus zonder enige 
tussen komst van de mens.

De e-factuur is geen pdf meer maar 

een gestandaardiseerd computer-

formaat, dat volledig automatisch 

te verwerken is. Dus zonder enige 

tussenkomst van de mens.
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Nou ja gestandaardiseerd… Er was helaas niet één standaard, 
maar er waren er meerdere: UBL2.0, UBL2.1, UBL-OHNL,  
SI-UBL. Een lang verhaal kort: de mogelijkheden voor vol-
automatische verwerking van facturen namen in rap tempo 
toe, maar dat gold ook voor de complexiteit ervan.
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Het gevolg van de revolutie

Een revolutie zorgt voor verandering, in dit geval verandering die 

hoognodig en gewenst was. Maar een revolutie zorgt ook voor 

opschudding.

Ontwikkelingen die elkaar (te) snel opvolgden en ontbrekende 
standaarden waren de ingrediënten voor een versplinterde 
vraag van de klant, maar ook van het aanbod van leveranciers.

Het resultaat: update na update, maar ook maatwerk, heel 
veel maatwerk! BCT is hier geen uitzondering in. Onze oplos-
sing voor digitale factuurverwerking in het Corsa platform kent 
vele versies. Enerzijds verschillende versies die zijn ontstaan 
naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen. Maar anderzijds 
ook diverse maatwerkoplossingen die speciaal zijn ontwikkeld 
naar specifieke wensen en situaties van onze klanten.

Begrijp ons niet verkeerd: gezien de situatie was dit de beste 
en snelste oplossing. Wanneer het stormt is er altijd de optie 
om niets te doen en te hopen dat het overwaait. Maar u kunt 
ook het roer grijpen en gebruik maken van de kracht van de 
golven.

Dit laatste is precies wat BCT en haar klanten 
gedaan hebben. We zijn trots op het feit dat 
onze oplossingen zichzelf ruimschoots heb-
ben bewezen in de markt en dat we tevreden 
klanten hebben die door de jaren heen veel tijd, 
fouten en kosten hebben bespaard met onze 
oplossingen.

 Wanneer het stormt is er altijd de 

optie om niets te doen en te hopen 

dat het overwaait. Maar u kunt ook 

het roer grijpen en gebruik maken 

van de kracht van de golven.
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Toen de storm is gaan liggen

De revolutie is nu voorbij. Verandering is er -gelukkig- nog 

steeds, maar we mogen nu spreken van een evolutie in plaats 

van een revolutie. 

De storm is dus gaan liggen en dit heeft ons de kans gegeven 
om onze oplossing de volwassenheidsfase in te brengen. Om 
deze reden roepen wij al onze klanten op om kritisch te kijken 
naar de huidige situatie van factuurverwerking en -indien 
zinvol- de durf te hebben om op de resetknop te drukken 
wanneer dit nodig is. Met een nieuwe, frisse blik er tegenaan 
kijken dus.
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Waarom een druk op de resetknop?

Er zijn verschillende redenen om een bestaande oplossing in een 

nieuw daglicht te plaatsen. Twee belangrijke in dit specifieke 

geval zijn:

De risico’s van maatwerk op maatwerk
Het gevaar dat bij maatwerk op de loer ligt is dat er keer-op-
keer maatwerk bovenop maatwerk wordt geplaatst. Om in te 
spelen op nieuwe ontwikkelingen, of veranderende processen 
bijvoorbeeld. In onze ervaring leidt maatwerk altijd tot nog 
meer maatwerk. 

Waar u dit op den duur mee kunt vergelijken is het plakken 
van pleisters op pleisters. Wellicht voelt u aan dat dit op lange 
termijn geen solide oplossing is. 

Maatwerk dat meerdere malen bovenop ander maatwerk 
wordt geplaatst, gaat op de lange termijn ten koste van de 
stabiliteit en performance. Het ICT beheer aan uw zijde wordt 
er tevens onnodig complex door. Een goede reden om op een 
weldoordacht moment een grondige evaluatie te doen. Voor-
delen en nadelen tegen elkaar af te wegen en -afhankelijk van 
de resultaten- vernieuwing door te voeren.
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Voordelen van standaardisering
Het grote voordeel van het bereiken van de volwassenheids-
fase is dat leveranciers in staat zijn om software te stan-
daardiseren. Zo ook bij BCT en digitale factuurverwerking: 
jarenlange ervaring bij onze klanten en het luisteren naar hun 
wensen en behoeften, heeft ertoe geleid dat wij een oplossing 
hebben ontwikkeld die het beste van verschillende werelden 
bij elkaar brengt.

Overgaan naar de standaard betekent dat u 
profiteert van jarenlange bevindingen en door-
ontwikkeling bij andere klanten. De oplossing 
is robuuster dan maatwerk omdat het draait bij 
diverse klanten en het technisch beheer ervan 
en support is velen malen eenvoudiger.

Een misconceptie is dat gestandaardiseerde 
software afdwingt om op één en dezelfde wijze 
te werken. Integendeel: de praktijkervaring bij 

klanten heeft ons een goed beeld gegeven van de verschillen-
de manieren waarop zij werken.

We hebben deze ervaring gebruikt om verschillende scena-
rio’s in te bouwen in de nieuwe software. Verandert of evolu-
eert uw proces? Dan verandert de software mee. Het toe-
voegen of aanpassen van functionaliteit is niets meer dan het 
omzetten van een schakelaar. Zo past uw softwareoplossing 
altijd optimaal bij uw proces. In veel gevallen heeft u niet eens 
een consultant nodig om de software aan te passen aan uw 
nieuwe wensen.

Jarenlange ervaring bij onze klan-

ten en het luisteren naar hun 

wensen en behoeften, heeft ertoe 

geleid dat wij een oplossing heb-

ben ontwikkeld die het beste van 

verschillende werelden bij elkaar 

brengt.
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Heeft u baat bij een druk op de resetknop? 

Stel uzelf de volgende vragen:
Hoe weet u of u baat heeft bij een druk op de resetknop voor 

digitale factuurverwerking? Wat is het juiste moment? Stel uzelf 

deze vragen:

• Worden facturen nog ergens uitgeprint in het factuur
proces?  
Als het antwoord ja is, dan is uw factuurverwerkingsproces 
niet optimaal en is er nog veel winst te behalen.

• Is de herkenningstechnologie optimaal?  
Herkenningstechnologie heeft door de jaren heen meer-
dere verbeterslagen doorgemaakt. Met moderne software is 
tegenwoordig een herkenningsgraad tot wel 95% mogelijk.

• Bent u in staat om alle efacturen volautomatisch te  
verwerken?  
Kan uw software alle versies van bestaande standaarden 
aan?

• Worden alle onderdelen nog gebruikt?  
Het door de jaren heen toevoegen en verwijderen van maat-
werk is schering en inslag. Weet u nog wat er precies staat 

en of alle onderdelen actief in gebruik zijn? 
Ongebruikte stukken maatwerk leiden tot een 
slechtere performance en het voegt onnodige 
complexiteit toe aan IT beheer en het vinden en 
oplossen van problemen.

Ongebruikte stukken maatwerk lei-

den tot een slechtere performance 

en het voegt onnodige complexiteit 

toe aan IT beheer en het vinden en 

oplossen van problemen.
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• Halen uw medewerkers het maximale uit de applicatie?  
Mensen komen en gaan in uw organisatie. Is het kennis-
niveau nog op peil? Werken uw medewerkers zo efficiënt 
mogelijk met de software?

• Is het accorderingsproces efficiënt?  
Inefficiëntie en vertragingen in het factuurproces ontstaan 
vaak bij het accorderen van facturen. Lees dit blogartikel 
om te leren hoe u facturen betaalt zonder vertraging in het 
accorderingsproces.

• Is het coderingsproces optimaal?  
Ook het coderen van facturen kan een arbeidsintensief  
proces zijn dat veel tijd kost. Wist u dat facturen automa-
tisch of deels automatisch gecodeerd kunnen worden?  
Dit verlicht de administratieve last op uw organisatie 
enorm.

https://content.bctsoftware.com/nl/blog/ook-facturen-accorderen-zonder-vertraging-hier-moet-je-op-letten
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Actie ondernemen? Volg de juiste stappen

Het implementeren van een nieuwe oplossing voor factuurver-

werking is anno 2019 gelukkig geen rocket science meer. Het is 

echter wel belangrijk om dit vanuit een heldere visie te doen en 

niets aan het toeval over te laten.

Volg hiervoor de volgende stappen:

Stap 1: bepaal waar u heen wilt
Allereerst is het belangrijk om een stip op de horizon te zetten. 
Werk hierbij vanuit de doelstellingen van uw organisatie.
Bepaal eerst wat u wilt bereiken en waarom. Maak dit zo 
concreet mogelijk. Het is cruciaal om doelstellingen SMART 
te formuleren. Dit betekent dat ze voldoen aan de volgende 
criteria: 

• Specifiek – beantwoord zo nauwkeurig mogelijk de volgen-
de vragen: wat wilt u precies bereiken, hoe denkt u dit te 
bereiken (met wie, met wat) en ten slotte waarom wilt u dit 
bereiken?

• Meetbaar – Definieer KPI’s waarmee u periodiek meet en 
monitort of doelen tijdig behaald worden. Beschrijf ook 
waar de meet- en evaluatiemomenten liggen, zodat u bij-
tijds kunt bijsturen.

• Acceptabel – Bepaal of het doel acceptabel is voor uw orga-
nisatie. Is er voldoende draagvlak? Is er overeenstemming? 
Het antwoord op deze vraag moet een volmondige ‘ja!’ zijn.

• Realistisch – bepaal of het doel haalbaar is. Niet alleen voor 
uzelf, maar ook voor alle stakeholders die u nodig heeft in 
het proces. Bepaal eventuele tussenstappen of randvoor-
waarden.

• Tijdsgebonden – definieer wanneer het doel behaald moet 
worden, maar ook wanneer mijlpalen behaald dienen te 
worden.
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Stap 2: schets de ideale situatie
Nu u een goed beeld heeft van wat u wilt bereiken, bent u in 
staat om te bepalen hoe de gewenste situatie eruit ziet en wat 
voor middelen hier bij horen.

De beste manier om dit te doen is door letterlijk een blanco 
stuk papier te pakken en te schetsen hoe de ideale situatie 
eruit ziet. Maak dit zo visueel mogelijk, want beelden spreken 
meer dan duizend woorden.

Tip: de LEAN (Six Sigma) methode helpt om vanuit alle in-
valshoeken inefficiënte stappen inzichtelijk te maken en te 
elimineren. Lean is inmiddels met succes geadopteerd door 
diverse organisaties in Nederland en de consultants van BCT 
zijn in het bezit van de Lean Green Belt certificering voor  
projectleiders.

Stap 3: evalueer de huidige situatie
Na het doorlopen van de eerste twee stappen, 
heeft u op papier staan waar u heen wilt. Nu is 
het zaak om dit te vergelijken met de huidige 
situatie. Alleen dan kunt u bepalen wat er nodig 
is om uw doelstellingen te bereiken.

Schets daarom zo compleet mogelijk hoe de 
huidige situatie eruit ziet en benoem hierbij 
knelpunten en succesfactoren.

Stap 4: breng verbeterpunten in kaart
Gewapend met de schetsen van de ideale situatie en de huidi-
ge situatie brengt u verbeterpunten in kaart. Houd hierbij uw 
doelstellingen goed in de gaten en start op het hoogste niveau. 
Waak erover dat u uzelf niet verliest in details.

De beste manier om dit te doen 

is door letterlijk een blanco stuk 

papier te pakken en te schetsen 

hoe de ideale situatie eruit ziet. 

Maak dit zo visueel mogelijk, want 

beelden spreken meer dan duizend 

woorden.

https://www.sixsigma.nl/wat-is-lean
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Stap 5: bepaal de impact op de organisatie
Een verandering van werken heeft een impact op mensen, 
processen en systemen. In deze stap brengt u in kaart wat het 
doorvoeren van de verbeterpunten inhoudt.

Mensen
De impact van verandering op mensen mag nooit onderschat 
worden. Zorg daarom dat er niet alleen draagvlak is vanuit 
management en directie, maar ook vanuit eindgebruikers. Het 
helpt enorm om hen vanaf moment één actief te betrekken. 
Niet allemaal natuurlijk, maar een goede vertegenwoordiging 
ervan.

Processen
Processen één-op-één overnemen is nooit een goed idee. 
Nieuwe inzichten en technologieën brengen ook de noodzaak 
voor nieuwe processen met zich mee. Dit betekent natuurlijk 
niet dat ieder proces aangepast moet worden. Breng daarom 
in kaart welke processen dienen te veranderen en beschrijf 
waarom dit zo is.

Systemen
Systemen hebben vaak impact op andere systemen. Zo kan 
een nieuw systeem de functie van een ander systemen over-
nemen, of zijn er koppelingen tussen bepaalde systemen 
gerealiseerd. Het is goed om de doelen en resultaten van deze 
koppelingen onder de loep te nemen. Hebben ze gebracht wat 
u ervan verwacht had?

Stap 6: bepaal de projectaanpak
Het monnikenwerk is gedaan. U heeft nu een uitstekend beeld 
van waar de meest prangende verbeterpunten liggen en wat 
de impact van de verandering is op uw organisatie. Nu is het 
zaak om een projectaanpak te bepalen. Dit doet u samen met 
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uw software leverancier en andere stakeholders uiteraard.
Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden, maar wij 
verklappen alvast dat wanneer het aankomt op het vervangen 
van systemen, in onze ervaring de beste weg is om de pleister 
er in één keer af te trekken. Misschien een beetje eng, maar u 
zult zien dat het de meest pijnloze ervaring is.

In het projectplan legt u precies vast wat u gaat doen, maar 
ook hoe u dit gaat doen en wie u er voor nodig hebt. Het is cru-
ciaal om alle acties tijdsgebonden te maken en om deadlines 
en mijlpalen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Ten slotte 
vult u ook het totale kostenplaatje in.

1.
Bepaal waar u 

heen wilt

6.
Bepaal de  

projectaanpak

5.
Bepaal de 

impact op de 
organisatie

4.
Breng verbe-
terpunten in 

kaart

2.
Schets de  

ideale situatie

3.
Evalueer de  

huidige situatie
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Tips & advies

Tot slot van deze white paper geven wij u nog drie adviezen om 

op u in te laten werken:

Verwar een middel niet met een doel
Een middel dient altijd een specifiek doel te ondersteunen. Be-
gin daarom nooit met nadenken over het middel voordat u een 
helder doel voor ogen hebt. 

In de praktijk zien wij dat bijvoorbeeld het invoeren van Sim-
pler Invoicing en/of PEPPOL nogal eens ten onrechte tot doel 
wordt verheven. 

Bepaal eerst wat u wilt bereiken voordat u dit 
soort middelen onder de loep neemt. Want 
hoewel SI en PEPPOL zeker een bijdrage 
kunnen leveren aan het behalen van bepaalde 
doelstellingen, hoeft dat voor uw situatie en 
doelstellingen helemaal niet zo te zijn. 

Het is verleidelijk om een trend te volgen, maar 
ons advies is om iedere trend in perspectief te 

plaatsen. Let ook bij nieuwe kaders, zoals wetgeving, goed op 
de daadwerkelijke betekenis en impact.

Overweeg om het accorderingsproces naar voren te 
halen
Het accorderingsproces vindt bij de meeste organisaties 
plaats tijdens factuurproces. Dit betekent dat er een accorde-
ring nodig is op iedere factuur. Echter, deze accordering kan 
ook naar voren worden gehaald, namelijk naar het bestel-
proces. 

Het is verleidelijk om een trend 

te volgen, maar ons advies is om 

iedere trend in perspectief te plaat-

sen. Let ook bij nieuwe kaders, 

zoals wetgeving, goed op de daad-

werkelijke betekenis en impact.
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Iedere beslissing die leidt tot een uitgave, levert uiteindelijk 
een financiële verplichting op. Wanneer deze verplichtingen 
op het juiste detailniveau worden vastgelegd, namelijk bij het 
aanmaken van de bestelling, bent u in staat om facturen één-
op-één te matchen met uitstaande verplichtingen. Is er een 
match dan is een akkoord op de factuur overbodig en wordt 
deze direct in betaling gezet.

Met het naar voren halen van het accorderingsproces en het 
zo vroeg mogelijk vastleggen van verplichtingen, werkt u effi-
ciënter en hebt u meer controle op de liquiditeit van uw orga-
nisatie.

Werk met een Proof of Concept (PoC)
Een druk op resetknop biedt voordelen, maar het blijft een 
rigoureuze stap. Natuurlijk wilt u eventuele twijfel bij het 
mana gement, directie of eindgebruikers zoveel mogelijk weg-
nemen. Dit is mogelijk met een Proof of Concept.

Tijdens een Proof of Concept zetten we de 
nieuwe oplossing neer in een testomgeving en 
configureren we deze zoveel mogelijk naar het 
proces in uw organisatie. Dit biedt u de kans om:
• Uitgebreid te testen.
• De oplossing te demonsteren.
•  Eindgebruikers te laten wennen aan de nieu-

we software en/of manier van werken.

Zoek de samenwerking op met Inkoop
Het factureringsproces is het laatste onderdeel van een groter 
geheel: het purchase-to-pay proces. Hierin onderscheiden wij 
de volgende stappen:

Met het naar voren halen van 

het accorderingsproces en het zo 

vroeg mogelijk vastleggen van ver-

plichtingen, werkt u effi ciënter en 

hebt u meer controle op de liquidi-

teit van uw organisatie.
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Purchase to pay
1. Sourcing- of aanbestedingsproces
2. Contractmanagement
3. Inkoopproces
4. Factureringsproces

Er zijn veel voordelen te behalen met het integreren van bo-
venstaande purchase-to-pay onderdelen. Zo creëert u één 
uniform beeld van het volledige koopproces en de financiële 
gevolgen ervan.

Bijvoorbeeld: het koppelen van inkooporders en facturen met 
het bijbehorende contract zorgt voor inzicht in de actuele rest-
waarde van het contract. Daarnaast kan een duidelijk over-
zicht van volumegroei per leverancier de basis zijn van nieuwe 
prijsonderhandelingen.
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Conclusie

Veel van onze klanten hebben door de jaren heen de kansen in 

digitale factuurverwerking gegrepen op het moment dat deze 

zich aandienden; in een turbulente periode van verandering. En 

met recht! De baten wogen ruimschoots op tegen de kosten.

Nu de storm is gaan liggen, is het tijd om de balans op te ma-
ken. Bij het lezen van deze white paper hebt u ontdekt wanneer 
er ruimte is voor verbetering en hebben wij u een voorzet 
gegeven voor een plan van aanpak. We hopen dat u hier wijzer 
van bent geworden.

Uiteraard staan wij voor u klaar om samen met u te bepalen 
op welke wijze nieuwe of bestaande software bijdraagt aan het 
behalen van uw doelstellingen. Neem hiervoor contact op met 
uw accountmanager of bel naar 046-442 4545.
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