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Effi ciënter werken in de 
bouw!

Zeven tips om je administratieve 
proces te optimaliseren

  



In de bouw gaat ontzettend veel activiteit om. Op maatschappelijk niveau is er momenteel sprake van 

economische groei en een structureel tekort aan woningen. Dit betekent dat het aantal bouwprojecten 

toeneemt, wat veel capaciteit vraagt van organisaties die in deze sector opereren. Voor de betrokken 

partijen is het een steeds grotere uitdaging om al het werk gedaan te krijgen. Daarom is het belangrijker 

dan ooit om zo efficiënt mogelijk te werken. Zo kun je je productiviteit immers optimaliseren. 

Financiële administratie: draag bij aan een  
organisatiebrede efficiëntieverbetering!

Een hogere productie bereiken om projecten goed en tijdig te realiseren: dát is waar bouwbedrijven naar 

streven. Om je op weg te helpen beantwoorden we in dit whitepaper de volgende vraag: hoe kun je vanuit 

de financiële administratie bijdragen aan een efficiëntieverbetering in je gehele bouwproces?

Productiviteit verhogen: van bouwplaats naar financiële 
administratie

Bouworganisaties houden zich op veel vlakken reeds bezig met productiviteitsverhoging. Zo hoor 

je steeds meer over robots die metselen en beton storten op de bouwplaats. Daarnaast hebben 

diverse bouwbedrijven standaardcomponenten geïmplementeerd, zoals prefabstukken waarmee 

je standaardhuizen of bouwpakketten kunt realiseren. Ook wordt er veel aandacht besteed aan 

samenwerken en het inzetten van digitale informatiemodellen – een voorbeeld van het laatste is BIM 

(Building Information Modeling), waarmee je systemen op elkaar aansluit om een bouwproject digitaal 

‘aan de binnenkant’ te bekijken.

Kortom, aan efficiëntieverhoging op de bouwplaats wordt al hard gewerkt. Gezien het geavanceerde 

niveau van de beschikbare oplossingen is het niet meer dan logisch dat je je administratieve processen 

óók zo efficiënt mogelijk maakt. Toch hebben lang niet alle bouwbedrijven dat gedeelte op orde. Vaak 

is het niet helemaal duidelijk op welke vlakken financieel-administratieve efficiëntieslagen te bereiken 

zijn – óf hoe je de benodigde veranderingen doorvoert.



Effi ciëntie in de bouw: waar knelt de schoen?

De effi ciëntieproblematiek binnen bouwbedrijven bestaat uit verschillende elementen. De belangrijkste 

daarvan bespreken we kort hieronder.

>   Complex bestelproces

In een ‘klassiek’ bestelproces, dat binnen veel organisaties van toepassing is, bestel je goederen via een 

bestelsysteem. Deze worden gekoppeld aan een inkoopordernummer, waarna ze binnenkomen in het 

magazijn. Op dat moment kun je controleren of de bestelde artikelen ook daadwerkelijk zijn ontvangen. 

De inkomende factuur koppel je vervolgens eenvoudig aan de bestelde en ontvangen goederen. Dit 

systeem zorgt ervoor dat je in een ritme terechtkomt: je bestelt een artikel via een inkooporder, ontvangt 

het en legt vast hoeveel stuks je hebt ontvangen. Een goed automatiseringssysteem kan vervolgens 

heel makkelijk een 3-way-match maken door de bestelde goederen inclusief de prijs te koppelen aan de 

ontvangen artikelen en de uiteindelijke factuur.

In de bouw gaat het echter niet zo gestroomlijnd. De bezorging heeft een zeer gedistribueerd karakter: 

de artikelen die je bestelt, worden vaak op de bouwplaats bezorgd. De besteller en de ontvanger zitten 

niet op dezelfde fysieke locatie, waardoor het proces zich heel moeilijk administratief laat vangen. Wat 

het nóg gecompliceerder maakt is dat ieder bouwproject uniek is. Voor een autofabrikant die simpelweg 

één miljoen modellen wil produceren, loont het de moeite om het bestelproces van onderdelen te 

automatiseren. Maar voor een bouwbedrijf liggen de zaken anders. Omdat vrijwel ieder bouwproject zijn 

eigen, specifi eke kenmerken heeft, is het bijna onmogelijk om via een catalogus standaardartikelen te 

bestellen.



>   Controle van gefactureerde werkzaamheden

Een andere uitdaging waar de bouwbranche voor staat is dat er veel wordt gewerkt met onderaannemers. 

Soms voeren zij sub-werkzaamheden uit en soms nemen zij (een deel van) het project op zich. Na iedere 

(deel)prestatie sturen ze een factuur uit. Maar of het werk daadwerkelijk is uitgevoerd, kun je alléén 

controleren als je zelf op de bouwplaats rondloopt – een euvel voor de financiële administratie, die de 

inkomende facturen op kantoor verwerkt.

>   Financiële bewaking bij langlopende projecten

Veel bouwbedrijven nemen grote, langlopende projecten op zich. Deze brengen bepaalde risico’s met 

zich mee. Omdat een financiële monitoring in die gevallen cruciaal is, rust er meestal een grote druk 

op de kostenbewaking. Een veelomvattend bouwproject wordt daarom vaak voorgecalculeerd. Hierbij 

bereken je hoeveel je gaat uitgeven – bijvoorbeeld aan de fundering, de muren en het inrichten van 

de bouwplaats. Aan de hand van bewakingscodes worden zulke zaken constant gemonitord. Alleen zó 

kun je de kosten afzetten tegen de raming om te bepalen waar je staat. Uiteraard bestaan er goede 

administratieve systemen die hierbij kunnen ondersteunen, maar een gedetailleerde vastlegging (die 

essentieel is voor een goede bewaking) ligt nog altijd in jouw handen.

>   Vastlegging en inzicht bij het werken in bouwteams

Tegenwoordig wordt er steeds meer gewerkt in bouwteams. Hierbij schuift de traditionele opdrachtgever-

opdrachtnemer-relatie naar de achtergrond om te focussen op gezamenlijk bouwen. Van tevoren worden 

er rollen (zoals aannemer en inkoper) afgesproken om het samenwerkingsmodel te implementeren. 

Een mooi initiatief, maar hierbij is het van groot belang dat je de zaken héél goed vastlegt. Je moet 

inzicht hebben én geven in de te maken kosten. Klinkt logisch, maar in de praktijk blijkt dit lang niet 

altijd even gemakkelijk te zijn.



Administratieve processen optimaliseren: aan de slag 
met 7 tips 

Als je kijkt naar de aard van de efficiëntieproblematiek in de bouw, valt één ding gauw op: je kunt 

een enorme verbetering realiseren door je administratieve processen te optimaliseren. De financiële 

administratie heeft namelijk een cruciale rol in het faciliteren van het gehele bouwproces. Als financieel-

administratief medewerkers inzicht hebben in de stand van zaken, kunnen ze een project bewaken en 

direct aan de bel trekken wanneer er iets misgaat. Hoe betrouwbaarder en sneller je dit doet, hoe beter 

je kunt bijsturen.

Die ondersteunende rol kun je aannemen door de informatie zo vroeg en betrouwbaar mogelijk 

beschikbaar te maken. Hoe? Start met het doorvoeren van onze 7 tips!

Omarm ketenintegratie

Diverse brancheorganisaties in de bouwwereld zijn bezig met ketenintegratie – oftewel, het op elkaar laten 

aansluiten van processen en systemen van partijen in de keten. Het doel: komen tot branchestandaarden 

waarmee de verschillende partijen in de keten op een universele manier gegevens uitwisselen. Dit 

uit zich onder meer in de SALES-standaard, berichten waarmee je het automatiseringssysteem van 

een bouwgroothandel kunt laten aansluiten op dat van een bouwbedrijf. Koop je bijvoorbeeld een 

standaardartikel voor een standaardprijs uit de catalogus van een bouwgroothandel, dan zorgen de 

berichtuitwisselingen over aankopen en levering dat dit proces automatisch verloopt. Dit betekent dat jij 

géén gegevens meer hoeft over te typen.

De ketenstandaardorganisatie achter SALES heeft ook een standaard ontwikkeld voor bouwbedrijven 

in de serviceketen. Stel, een woningbouwvereniging vraagt je om een reparatie te verrichten in de 

woning van een huurder. In zo’n geval gaan er een heleboel berichten heen en weer. Zo moet je achteraf 

niet alleen een factuur, maar ook een melding sturen over de verrichte werkzaamheden. Deze hele 

berichtenstroom is via de SALES-standaard geautomatiseerd. De standaard zorgt er óók voor dat 

een monteur een melding krijgt als hij andere reparaties in hetzelfde appartementencomplex moet 

verrichten. Een enorme efficiëntieverbetering!

Zorg dat je toeleveranciers digitaal aanleveren

Zijn ketenintegratie en SALES-standaarden nog een brug te ver voor je? Geen probleem. Binnen 

het ‘klassieke’ proces kun je met de moderne middelen óók al zeer veel voordeel behalen. Vraag je 

toeleveranciers bijvoorbeeld om facturen niet meer per reguliere post, maar per e-mail te sturen.
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Zorg dat je één e-mailadres per bedrijf of administratie gebruikt. Dit scheelt enorm veel werk aan de 

voorkant: het uitsorteren van de inkomende facturen aan de verschillende administraties gaat zo een 

stuk sneller.

Ontvang je tóch nog papieren documenten? Dan is een goed scanapparaat onmisbaar. Hiermee kun je 

papieren inkoopfacturen snel en eenvoudig digitaal maken. Bedenk wel dat het streven altijd zou moe-

ten zijn om één systeem te gebruiken. Als je papier en digitaal op de lange termijn blijft mixen, krijg je 

een onwerkbare situatie.

Geef toeleveranciers heldere aanleverinstructies

Wanneer je je toeleveranciers vraagt om facturen voortaan per e-mail aan te leveren, is het slim om hen 

direct duidelijke instructies te geven. Vertel welke essentiële informatie je wilt terugzien op de factuur: 

het projectnummer en het inkoopordernummer, maar misschien ook wel het grootboeknummer of 

de kostenplaats. Vraag tevens om een nette documentenset, waarin een getekende afleverbon, een 

calculatie en andere relevante stukken overzichtelijk zijn gecombineerd in één pdf-bestand. Zo zijn de 

aangeleverde documenten leesbaar en hanteerbaar voor jou. Want zeg nu zelf: hoe handig is het om 

per e-mail diverse documenten in verschillende formaten te ontvangen die onleesbaar gecomprimeerd 

zijn?

Kort gezegd, geef je toeleveranciers heldere richtlijnen. Spreek hen er ook op aan wanneer zij deze 

niet opvolgen. Een stukje opvoeding is in dit geval meestal onvermijdelijk, maar je plukt er uiteindelijk 

wél de vruchten van!

Archiveer in je administratieve systeem

Ontvang je inkomende documenten digitaal, archiveer deze dan ook in je administratieve systeem. 

Vooral met het oog op de langetermijnarchivering is het sterk aan te raden om inkomende facturen te 

allen tijde onderdeel te maken van je financiële administratie. Natuurlijk kan het verleidelijk zijn om 

een apart (papieren) archief aan te leggen – zeker wanneer je systeem beperkte mogelijkheden biedt 

met betrekking tot digitaal archiveren. Maar dit zou eigenlijk alleen een laatste redmiddel moeten zijn. 

Want stel je eens voor dat je bij een controle diverse documenten moet opzoeken. Hoe makkelijk is het 

dan om met één druk op de knop niet alleen een crediteur, maar ook diens factuur plús alle relevante 

gegevens op te roepen? Dat is een mogelijkheid die alleen een digitaal archief je kan bieden.
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Koppel relevante bijlages digitaal aan de factuur

Zoals we eerder al bespraken, is het kenmerkend voor het bouwproces dat de bestelling en levering van 

goederen op verschillende fysieke locaties plaatsvinden. Daardoor zijn aflever- of uitvoerdersbonnen 

vaak nodig – deze dienen als bewijs voor de levering.

Voor veel bouwbedrijven is het dan ook cruciaal om aflever- of uitvoerdersbonnen te koppelen aan 

inkoopfacturen. Zorg er daarom voor dat je de mogelijkheid hebt om losse bijlages op ieder willekeurig 

moment eenvoudig te koppelen aan de bijbehorende factuur. En – misschien nog véél belangrijker – leg 

deze set van factuur en bon vast in je financiële systeem. Dit lijkt een arbeidsintensief proces, maar 

gelukkig zijn hier slimme oplossingen voor. Daar komen we later in dit whitepaper op terug.

Zorg voor een betrouwbare fiatteringsworkflow

Wil je je werkproces écht optimaliseren, dan is een workflow eigenlijk een must. Met een goed 

workflowsysteem behoud je het overzicht van het fiatteringsproces. Je weet te allen tijde waar een 

factuur zich bevindt, hoe lang deze al in het proces zit en wie waarvoor verantwoordelijk is – en dat in 

een omgeving die locatie-onafhankelijk is, waardoor geografische verspreiding wegvalt en iedereen één 

centraal digitaal punt heeft om op terug te vallen.

Daarnaast is een workflow dé manier om de doorlooptijd van fiattering te verkorten. Je creëert 

daarmee niet alleen een efficiënter proces, maar je wordt ook een meer betrouwbare partner voor 

je toeleveranciers. Bovendien kun je vaak ook nog eens gebruikmaken van betalingskorting, omdat 

facturen véél sneller worden geaccordeerd.
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Een ander belangrijk voordeel van een goed fiatteringssysteem is dat je het leven van je collega’s een stuk 

makkelijker en leuker maakt. Vaak zijn zij druk bezig met het realiseren van bouwprojecten, waardoor 

het goedkeuren van facturen een extra last op hun schouders kan zijn. Een workflow zorgt ervoor dat 

ze even hun laptop kunnen openklappen om met enkele drukken op de knop de lijst te bekijken en te 

accorderen.

Ten slotte werken praktisch ingestelde mensen vaak liever met beelden dan met getallen. Het feit dat 

de workflow het plaatje van de factuur in één overzicht toont met de factuurdata, maakt het goedkeuren 

dus écht een fluitje van een cent!

Geef collega’s inzicht in hun persoonlijke archief

Een workflow maakt het niet alleen makkelijker om facturen te accorderen, maar geeft ook véél sneller 

inzicht in afwijkingen en knelpunten. Doordat goedkeurders de belangrijkste informatie omtrent hun 

eigen projecten eenvoudig kunnen inzien, hoeven ze jou niet steeds te bellen met vragen.

Stel, je collega is verantwoordelijk voor een bouwproject en denkt dat de werkzaamheden op de huidige 

factuur al eerder in rekening zijn gebracht. Of hij wil weten hoeveel uren de tegelzetter precies heeft 

gemaakt voor het bedrag dat op de factuur staat aangegeven. Vroeger leidden dit soort vragen ertoe dat 

je telefoon roodgloeiend stond, omdat dergelijke data alleen beschikbaar waren in jouw administratieve 

systeem. Natuurlijk staan ze hier nog steeds keurig in – maar je collega’s kunnen dit soort gegevens nu 

ook zelf bekijken in hun persoonlijke historie. De combinatie van factuurdata en -plaatje maakt dit extra 

gemakkelijk. Jij hebt daardoor meer tijd om je bezig te houden met werkzaamheden die écht waarde 

toevoegen voor de organisatie.

Flinke efficiëntieslagen maken binnen jóuw organisatie?

De bouwwereld is door de jaren heen flink veranderd. Maar het bouwen zelf blijft een mooi creatieproces 

waarbij veel partijen en werkzaamheden betrokken zijn. Misschien maakt dat het nu juist zo leuk om in 

deze branche actief te zijn.

Veertien jaar geleden maakte WhiteVision kennis met de bouw. Sinds die tijd heeft de branche diverse 

ontwikkelingen doorgemaakt om efficiënter te werken. Tegelijkertijd zijn er nog veel stappen te zetten 

op dit gebied. Zoals we in dit whitepaper hebben besproken, kun je in het kader van een algehele 

efficiëntieverhoging bijvoorbeeld eens goed stilstaan bij je proces, overstappen op het volledig digitaal 

verwerken van inkoopfacturen, naar je leverancier communiceren hoe deze de benodigde gegevens moet 

aanleveren, facturen archiveren in je financiële systeem en een betrouwbare workflow implementeren.
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Hoogstwaarschijnlijk heb je binnen jouw bedrijf al een of meerdere van deze stappen uitgevoerd. Maar 

misschien zie je na het lezen van dit whitepaper ook nog de nodige verbeterpunten. 

WhiteVision heeft inmiddels zoveel van je collega-bedrijven geholpen met een effi ciëntieboost dat we 

een leidende positie hebben verworven in deze markt. Wat hier sterk toe heeft bijgedragen is dat we 

geavanceerde koppelingen hebben gerealiseerd met de meest toonaangevende automatiseringspartijen 

in de branche. 

Daardoor voegen onze oplossingen waarde toe op díe plekken waar de ‘effi ciëntieschoen’ knelt. Omdat 

alle ERP-systemen in de bouwbranche een verregaande integratie met onze OCR-oplossing hebben, 

hoef je inkomende facturen bijvoorbeeld nooit meer over te typen. Deze worden simpelweg ingelezen. 

En ook met onze geavanceerde workfl owoplossing hebben veel partijen in de bouwbranche enorme 

effi ciëntieslagen weten te maken.

Maar wat ons betreft blijft het daar niet bij. Want juist onze branchefocus heeft ons portfolio verrijkt met 

een grote hoeveelheid standaard- én optionele functies die slim bijdragen aan een optimaal administratief 

proces omtrent het verwerken van inkomende documenten. Dit betekent dat we je waarschijnlijk óók 

kunnen helpen met onze kennis en aanvullende modules als je al een inkoopfactuurverwerkingssysteem 

gebruikt.

WhiteVision 
WhiteVision helpt organisaties eentonig en 

repeterend werk de wereld uit te helpen. We bieden 

oplossingen waarmee inkomende documenten snel 

en eenvoudig digitaal worden verwerkt. 

Telefoon 076 – 560 78 20

Mail  info@whitevision.nl

Website  www.whitevision.nl

Volg ons          

Wil je weten hoe?
Of verken je gewoon graag eens de mogelijkheden om jouw organisatie nóg effi ciënter te laten werken? 

Neem gerust contact met ons op. We bespreken het graag met je onder het genot van een kop koffi e!

Volg ons          


