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 Handen vrij dankzij BMconsultants 

 

Gemeente Katwijk is enthousiast over slim verwerken van digitale en 

analoge facturen dat succesvol is ingevoerd. Iets wat te zien en te horen is 

op de financiële afdeling waar de medewerkers met plezier hun dagelijkse 

werkzaamheden verrichten.   
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H A N D E N  V R I J  D A N K Z I J  B M C O N S U L TA N T S  

Een schitterend zonnige meidag vormt vandaag het decor waarin we de medewerkers van de financiële afdeling 
van Gemeente Katwijk spreken over het slim verwerken van digitale en analoge facturen. Hoewel… Ook zonder 
deze stralende dag zouden we een afdeling treffen die plezier in het werk heeft. Ons gesprek is het resultaat van 
de enthousiaste reactie van de Gemeente Katwijk op de resultaten van de implementatie van de nieuwe manier 
van facturen verwerken. Aanleiding om de ervaringen uit eerste hand te horen! 

Adriaan Weterings, Yvonne van Altena en Jacqueline van Remmerswaal zijn het erover eens: De factuuroplossing 
van BMconsultants heeft veel tijdswinst opgeleverd en zorgt voor een aanzienlijke vermindering van werkdruk 
tijdens het verwerken van de facturen. 

“Onze keuze voor BMconsultants en hun oplossing op basis van Kofax software is ontstaan uit een praktische 
overweging. Bij onze vorige applicatie liepen we tegen talloze problemen op”. Er kon in die situatie bijvoorbeeld 
maar één gebruiker valideren, want de verwerking geschiedde via een enkele account waarop werd ingelogd. Dat 
terwijl er vier gebruikers inzetbaar en nodig zijn om de batches te verwerken. Dit frustreert, dat hoor je nog 
duidelijk in de verzuchtingen van Jacqueline en Yvonne. “Het werk stagneerde terwijl ook de functionaliteit van 
het systeem haperde waardoor veel extra handmatige handelingen nodig waren. Gevolg was dat veel opnieuw 
verwerkt moest worden en er veel controles en correcties nodig waren. “Was er net een batch van een factuur 
geïnitieerd, ging er iets mis bij de verificatie en kon alles weer helemaal opnieuw. Vaak tot 5 of 6 batches toe. Je 
kwam niet vooruit”.   

Ondertussen liep de werkvoorraad op, bleven eveneens belangrijke zaken liggen of kregen minder aandacht.  
“Klanten gingen bellen hoe het stond met een betaling want een vertraging, dat zijn ze niet van ons gewend”. Die 
vragen leverden eveneens veel tijd en uitzoekwerk op zodat je in een vicieuze cirkel terecht kwam . Het werd 
uitzichtloos. 

Sinds de implementatie van Kofax is er veel 
veranderd. Er is een systeem geïnstalleerd 
dat probleemloos automatisch 
factuurkenmerken herkent. Daarnaast heeft 
ook de projectbegeleiding een grote rol 
gespeeld. De BMconsultant dacht mee, 
nam echt de tijd voor de specifieke wensen 
en deed net dat stapje extra. “De 
consultant heeft echt prima werk verzet en 
veel aandacht gegeven aan de zaken waar 
wij tegenaan liepen”. “Zijn inzet waarderen 
we hier zeer”. Dit is ook het grote voordeel 
van de korte communicatielijnen met 
BMconsultants. Je hebt snel contact met 

de begeleidende consultant en daarnaast kunnen we gebruik maken van de service van de helpdesk. 
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“De achterstand is inmiddels ingelopen en we kunnen nu beginnen met 
het finetunen”, zegt Jacqueline voldaan. “We hebben tijdswinst door 
het verwerken van crediteuren in Kofax. Bulkpartijen zijn makkelijk te 
verwerken”.  

“Dat ongrijpbare van de oude 
situatie was eng” concludeert 
Yvonne. “Je was veel tijd kwijt aan 
het nazoeken van gegevens”. Daar 
is nu geen sprake meer van. Kofax 
zoekt en valideert onder andere op 
crediteuren, BTW nummers en 
IBAN-nummers. Door de 
kwalitatief hoogwaardige 
scansoftware worden letters en 
cijfers veel beter herkend ongeacht 
lettergrote en/of kleuren waardoor 
corrigeren veel minder vaak 
voorkomt. Bij codering is een 
uitvalroute gemaakt, als we iets 
niet kunnen valideren of coderen 

gaat dit toch naar Key2Finance van Centric. We stellen niets uit en laten 
daardoor niets achter in Kofax. “We kunnen nu een echte kwaliteitsslag 
maken met het inlopen van achterstanden, het bijwerken van 
bankzaken en memo's en het nog beter oppakken van 
debiteuren/crediteuren”. 

“Enige waar ik aan moest wennen is het scrollen”, zegt Yvonne. “Maar 
dat valt weg tegen alle gemakken, je pakt het makkelijk op. Onze 
efficiency is omhooggegaan en ik kan eindelijk met een gerust hart op 
vakantie zonder dat er bergen achterstanden ontstaan. Terugkomen van 
vakantie zonder achterstand aan te treffen is een gevoel wat ik al een 
aantal jaren niet meer kende”.  

 

 

 

Oplossingen:  
Digitale Postkamer en 
Factuuroplossing 

Kofax platform:  
Kofax Capture en Kofax KTM 

Koppelingen:  
Key2Finance van Centric 
Verseon van Circle Software 

Opleverdatum:  
februari 2018 

Begeleidende consultant: 
Wilbert Koopman 

Klant sinds:  
2013 

Aantal facturen op jaar basis: 
17.000 

Bijzonderheden: 
MultiFunctionals aangesloten 
op Digitale Postkamer 
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