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1  Inleiding 

Particuliere en de publieke organisaties zijn gedreven om kosten te besparen en tegelijkertijd de 
dienstverlening te maximaliseren. Het verbeteren van de effectiviteit en efficiency van de interne 
organisatie heeft daarom een hoge prioriteit. De ervaring leert dat het automatiseren van het 
‘purchase-to-pay 'proces (P2P-proces) een van de gemakkelijkste en meest effectieve manieren is om  
dit voor een organisatie te bereiken, ongeacht  de grootte van het bedrijf of de branche waarin het 
werkzaam is.  
Het traditionele 'purchase-to-pay' proces is manueel zeer bewerkelijk en daardoor kostbaar vanwege 
de ( manuele) verwerking en routing van grote aantallen documenten.  
(zoals bijvoorbeeld: het plaatsen van bestellingen, de verwerking van de inkoop facturen, het 
verkrijgen van goedkeuring van de budgethouders en het betalen van leveranciers).  

Het optimaliseren van het 'purchase-to-pay' proces is het optimaliseren van processen die met 
inkopen worden geassocieerd, daarbij inziend dat het proces niet stopt bij de inkooporder, maar zich 
uitstrekt tot de crediteurenadministratie, het verkoopproces van de leverancier,  de beheersing van 
liquiditeit, boekhoudfuncties en het betalingsproces.  
Het draait daarbij niet puur om het versnellen van het proces (vraag iedere financieel manager of hij 
graag zijn leveranciers sneller betaald); het draait ook om procesoptimalisatie, beheersing en 
efficiency én over het terugdringen van risico’s.  

Om te kunnen bepalen welke procesverbeteringen binnen uw organisatie haalbaar zijn en hoeveel 
kosten u zou kunnen besparen is het goed vooraf te bepalen hoe uw organisatie op dit moment 
presteert. Er zijn een aantal Key Performance Indicatoren (KPI’s) die van belang zijn in het P2P 
proces. Deze zijn:  

 Percentage op tijd betaald 

 Percentage “first time match” 

 Aantal facturen per FTE van de (crediteuren) administratie 

 Aantal medewerkers nodig voor de verwerking van de inkomende facturen 

 Kosten per factuur  

 Aantal leveranciers en aantal nieuwe leveranciers per maand 

 Aantal gebruikers en aantal getrainde users 

 Aantal support issues 

 Aantal inkopen buiten het inkoopproces 

 Goederen ontvangen niet gefactureerd (GRNI) 

 Aantal electroniscge facturen 

 Aantal  papieren facturen 

 Aantal dagen doorlooptijd tot betaling (gemiddeld) 

In dit document gaan we nader in op die KPI’s die o.i. het meest van belang zijn bij de beoordeling 
van de effectiviteit en efficiency van uw P2P proces en uw beslissing om te investeren in een 
software oplossing die uw P2P kan ondersteunen én uw KPI’s significant kan verbeteren, te 
onderbouwen. Deze zijn:  

1. Aantal facturen per FTE/ productiviteit per FTE/  
2. Kosten per (inkoop)factuur/ Aantal werknemers crediteuren administratie 
3. Percentage “first time match” 
4. Percentage facturen tijdig betaald 
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Deze KPI’s lijken een bepaald verband met elkaar te hebben; het lijkt voor de hand te liggen aan te 
nemen dat excelleren in één KPI, betekent dat ook de anderen verbeteren. Dit is echter niet het 
geval. Daarom gaan we nu meer de diepte in. 

1.1 KPI 1: productiviteit per FTE 

Laten we beginnen bij productiviteit per FTE: aantal (inkoop)facturen verwerkt per FTE per jaar.  

Dit kan erg verhelderend zijn voor het inzicht in de status van uw P2P-proces.  

Als er een hoge mate van inkooporder (PO) overeenkomst (d.w.z. overeenkomst tussen de PO en de 
factuur) is en een hoge mate van automatisch / elektronisch factureren, dan zal het aantal verwerkte 
facturen per FTE per jaar hoog zijn.  

Uit onderzoeken blijkt, dat een topklasse P2P organisatie ruim 35.000 facturen per FTE per jaar 
verwerkt. Dit is dus een belangrijke KPI omdat het de feitelijke effectiviteit van het proces weergeeft.  

Deze KPI moet samen bezien worden met de kosten per factuur, omdat de personeelskosten altijd in 
samenhang met de automatiseringskosten moeten worden bezien. U kunt bv met een enorme 
investering in maatwerk misschien wel 50.000 facturen per FTE bereiken. Als u daarvoor echter 
tonnen moet investeren is het de vraag of dit kosteneffectief is. 

1.2 KPI 2: kosten per factuur 

Als uw productiviteit inderdaad hoog is, hoop u dat uw kosten per factuur laag zijn. Echter, kosten 
per factuur moeten niet enkel op zichzelf bekeken worden. We weten allemaal dat een factuur in 
Roemenië tegen zeer lage kosten verwerkt kan worden, maar wat heb je daar aan als alle facturen 
van papier zijn en grotendeels niet matchen. Deze KPI is dus slechts ter aanvulling en geeft niet het 
complete plaatje weer. 

Voor een topklasse organisatie zijn  de kosten ongeveer €2,50.  Voor een organisatie die minder 
presteert kunnen de kosten oplopen tot meer dan €10,- per facuur.    

In deze calculatie is meegenomen: 
- Het aantal facturen van leveranciers over één jaar verdeeld (papier, elektronisch, OCR, EDI en self 
billing).  
- Het totaal van alle salaris- en IT-kosten gemaakt tijdens het verwerken van de facturen en 
bijkomende activiteiten (opvolging met leveranciers,  archivering, etc.) in de organisatie 
- Het totaal van de salaris- en IT-kosten gedeeld door het totaal aantal facturen geeft de kosten per 
factuur weer.  

1.3 KPI 3: Percentage “first time match” (FTM).  

FTM is een factuur die meteen doorgang vindt, zonder wachten, parkeren of uitzonderingen; een 
factuur die dus in één keer wordt gematcht. Hoe lager uw FTM, des te lager uw productiviteit, 
(daardoor) des te hoger uw kosten per factuur en des te lager het aantal facturen dat tijdig wordt 
betaald. 
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Je zou dus kunnen zeggen dat van de vier KPI’s die we hier bespreken, dit de meest belangrijke is. Als 
er daadwerkelijk voornamelijk elektronisch wordt verwerkt, dan zal een vooruitstrevende P2P 
organisatie het percentage aan facturen waar je niet naar om te hoeft kijken als de meest belangrijke 
KPI zien. 

In de praktijk van nu is het echter nog steeds zo dat er nog grote aantallen facturen op papier binnen 
komen. Om een hoge FTM te bereiken bij papieren facturen is de kwaliteit van de scansoftware, die 
deel uitmaakt van uw P2P oplossing, van groot belang. De uitdaging voor veel P2P oplossingen is dan 
de ordergebaseerde factuur, d.w.z. een factuur waaraan een inkooporder aan ten grondslag ligt. Is 
uw scansoftware in staat de benodigde data van de facturen te herkennen en te valideren op 
lijnniveau? Is uw workflow-software (tweede component van uw P2P oplossing) in staat de gescande 
data te matchen met de orderlijnen en de goederontvangst (driewegmatching)? Dan is ook hier een 
hoge FTM mogelijk. Indien u na het scannen nog onnodige manuele handelingen moet uitvoeren 
(data entry) loopt uw FTM hard terug en de kosten per factuur hard op.   

Uit onderzoeken blijkt dat een topklasse organisatie op FTM boven de 90% kan scoren, terwijl niet-
topklasse organisaties hier 65%  scoren. 

1.4 KPI 4: Percentage facturen tijdig betaald 

Dit sluit nauw aan met de first-time match. Als uw FTM hoog is, is het aannemelijk dat het aantal 
tijdige betalingen ook hoog is. Tijdig betalen betekent natuurlijk niet dat u uw leveranciers vroegtijdig 
gaat betalen, maar dit wel doet binnen de gestelde / afgesproken termijnen. Uit onderzoeken blijkt 
dat topklasse organisaties ruim 92% van hun facturen tijdig betalen, terwijl niet-topklasse 
organisaties rond de 70% blijven steken. 

1.5 Tot slot 
We hebben er alle begrip voor dat u er moeite mee heeft om te bepalen hoe uw organisatie op dit 
moment (voor de implementatie van P2P software) presteert op de genoemde KPI’s. Het is voor u 
belangrijk dat u een weloverwogen beslissing neemt bij de aanschaf en implementatie van P2P 
software. Medius Benelux heeft de capaciteit en de kennis om u in dit proces te helpen met advies 
en ’handen’.  

Indien u daarvoor belangstelling heeft, neemt u dan contact op met Medius Benelux, Den Bosch. 
Telefoon +31 (0) 73 75 11 771 

 


