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In een tijdperk waarbinnen maatschappelijke verantwoording steeds zwaarder weegt, maar waar 

tegelijkertijd sprake is van toenemende complexiteit in de bedrijfsprocessen, is het ‘in control’ zijn een 

lastige opgave. Er is groeiende behoefte aan specialisatie, maar dat moet geen afbreuk doen aan het 

creëren van overzicht voor het management. Bij specialisatie ligt het gevaar van verkokering op de 

loer. Het centraal stellen van de businessvraag en het daarop afstemmen van de samenwerking  tussen 

de gespecialiseerde afdelingen vanuit de ‘source to pay’ keten is daarom een groeiende behoefte. Dit 

artikel gaat in op de ervaringen uit de keten en de aansluitende evolutie van Het NIC als leidende 

marktpartij op dit gebied. 

                 

Zolang we afhankelijk zijn van middelen met een schaarste aan bijvoorbeeld grondstoffen als aardgas, 

wordt onze maatschappij zich steeds meer bewust van de maximale bandbreedte die er aan groei is 

gesteld. Negatieve effecten van de oude economische balans tekenen zich steeds nadrukkelijker af en 

leiden in toenemende mate tot weerstand. De verantwoordelijkheid die deze situatie met zich 

meebrengt is deels afgedwongen, maar ontwikkelt zich tevens vanuit een overtuiging dat zorgvuldigheid 

bij besteding van middelen nadrukkelijker dan ooit aan de orde komt. 

Dit resulteert erin dat individuele organisaties verspillingen van middelen trachten te minimaliseren, 

processen optimaliseren en als beleidsuitgangspunt het maatschappelijk belang meewegen.  

Nog relatief onderbelicht is het belang dat een goed ingericht ‘source to pay’ proces heeft op het 

behalen van je organisatiedoelstellingen. 
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Onderzoek ‘source to pay’ proces 

De relatie tussen de afdelingen in het ‘source to pay’ proces zijn veel nauwer dan gedacht. 

Onderzoek in samenwerking tussen Het NIC en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) uit 2017 

heeft inzicht gegeven in de marktbehoeften omtrent professionalisering van het raakvlak tussen 

Inkoop en Finance.  

Het ‘source to pay’ proces beschrijft de procedurele link tussen Inkoop en Finance ter ondersteuning 

van de core-business. Veelal wordt het proces alleen vanuit ‘order to pay’ benaderd, wat op dit 

deelproces een hogere volwassenheid oplevert. Echter diverse facturatie problemen vinden hun 

oorsprong eerder in het proces. Zie de afbeelding van het ‘source to pay’ proces zoals Het NIC dat 

hanteert verder op in dit artikel. 

Er valt echter nog een substantiële efficiëntieslag te maken met betrekking tot dit proces. Dit klinkt 

mogelijk evident, maar het was tot op heden niet integraal onderzocht. 

 

Op basis van dit onderzoek is een ‘source to pay’ volwassenheidsmodel ontwikkeld door Het NIC. Dit 

model wordt gebruikt als benchmarktool en tijdens de startfase van optimalisatieprojecten. Per 

processtap zijn ‘best- en worst case practices’ in kaart gebracht. Door dit model toe te passen wordt 

duidelijk waar een organisatie staat met betrekking tot professionalisering van het ‘source to pay’ 

proces. Uit de onderzochte ‘best- en worst case practices’ blijkt dat er met betrekking tot 

professionalisering geen onderscheid is tussen de private en publieke sector. 

 

Constateringen uit het onderzoek1: 

 Verwerking van facturen kan steeds worden verbeterd en heeft de aandacht. De relatie met 

sourcing en de beïnvloeding hierop wordt niet goed genoeg benut/afgestemd. Zijn de 

leverancier en bijvoorbeeld de IT-afdeling echt al klaar voor uw specifieke eis of wens tot 

(digitaal) factureren?; 

 Formele operationele inkoopprocessen worden vaak niet gevolgd, vooral daar waar het om 

niet productie gerelateerde producten of diensten gaat. Tevens is er gebrek aan urgentie bij 

veel afdelingen; 

                                                           
1 Volledig artikel d.d. 18 januari 2018 en het onderzoeksverslag is op te vragen via info@hetnic.nl 
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 Er is zeer hoge ontevredenheid omtrent contractmanagement binnen de onderzochte 

organisaties. Deze ontevredenheid wordt onderbouwd door een lage volwassenheid van 

contractmanagementprocessen. Dit leidt vaak ook tot problemen in de andere stadia van het 

‘source to pay’ proces. KPI’s, indien opgesteld, worden niet gemeten of niet tijdig gereviewd 

en geüpdate. Ook hierdoor wordt vaak om contracten heen gewerkt en vermindert de 

beoogde efficiëntie van de ‘source to pay’ processen;  

 Organisaties schaffen softwaresystemen aan om procedurele problemen op te lossen uit 

delen van het ‘source to pay’ proces. Vaak blijkt echter dat er onvoldoende ondersteuning is 

tijdens de implementatie en dat de software niet goed aansluit bij de processen binnen de 

organisatie, daarnaast blijken implementaties functioneel nog niet goed ingebed. 

 

Constateringen uit de praktijk: 

 Vanuit een inkoper gezien, worden factuuroptimalisaties vaak als kruimelwerk ervaren. Men 

is geneigd deze optimalisatie op finance vanuit inkoop te bagatelliseren, door te roepen dat 

een flinke besparing na een mooi sourcingstraject of een aanbesteding veel meer oplevert 

dan je bezig houden met facturen. Men is zich nog vaak onbewust van de winsten die hier te 

behalen zijn door verspilling tegen te gaan. 

 Het blijkt dat digitaliseringinitiatieven in de ‘source to pay’ keten vaker geïnitieerd worden 

vanuit Finance, dan vanuit Inkoop. Laten we bij digitalisering meer van waarde zijn richting 

elkaar. Het is toch te gek dat er nog steeds geïnvesteerd wordt in nieuwe factuurscanners om 

analoge facturen digitaal in te lezen, terwijl in de meeste gevallen deze stap zelfs 

overgeslagen kan worden? ASML heeft sinds 2010 meer dan 15 fte bespaard en heeft het 

aantal digitale facturen weten te verdubbelen vanaf 2012 tot > 80%.  

 Niet aangehaakte inkopers sturen nog steeds op factuurvermindering, terwijl bij digitale 

facturering het proces dusdanig geautomatiseerd is dat het aantal facturen zelfs mag gaan 

stijgen. Facturen kunnen dan ook sneller worden verzonden en betalingen gaan soepeler. 
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 Daar waar betalingsfouten geconstateerd zijn, naar aanleiding van een betalingsonderzoek, 

blijkt dat deze fouten regelmatig bij gecontracteerde of preferred suppliers uit de top 50 

leverancierslijst voorkomen. Echter, bijna nooit wordt terugkoppeling gegeven vanuit Finance 

naar Inkoop en visa versa om er vanuit leveranciersmanagement perspectief op te 

anticiperen.  Kortom, uit dit voorbeeld blijkt dat te weinig gebruik gemaakt wordt van 

beschikbare data om een strategie of handeling te bepalen. 

 Gesprekken met de budgethouders en domeinverantwoordelijken door inkoop zijn erg 

waardevol, maar door tijdgebrek of focus op eigen afdelingsdoelstellingen, wordt de kern 

van een probleem uit de business niet goed genoeg geraakt of wordt er de juiste follow-up 

aan gegeven.  

 Overheidsorganisaties zetten onder druk van de aanbestedingswet vaak vol in op aandacht 

voor de “leveranciersselectiefase” uit de ‘source to pay’ keten, ingegeven vanuit 

rechtmatigheidissues en waarschuwingen vanuit de accountants. Management is tevreden 

als er goede contracten zijn afgesloten. Puur doelmatig gezien had men beter kunnen sturen 

op contractuitnutting en compliance. Overregulering kan dus ook leiden tot vertroebeling in 

focus.  

 Zoals ook bleek op het Nevi contractmanagement congres van 20 maart 2018, maar ook uit 

een recent rondetafelgesprek met Defensie, blijkt dat er veel wordt gesproken over en 

getraind in contractmanagement. Echter een praktische brede uitrol en aandacht van het 

management met keiharde resultaten blijven uit. Nog weinig organisaties zijn in staat de 

contractuitnutting te meten, leveranciers aan te spreken en processen te verbeteren op basis 

van prestatie-indicatoren. 

 Organisaties zijn veelal bezig met suboptimalisaties. Er wordt vol ingezet op delen uit de 

‘source to pay’ keten. Dit wordt gestimuleerd door de nog steeds aanwezige “muur” tussen 

afdelingen en het feit dat specialistische softwarepakketten vooral “delen” uit het proces 

faciliteren. Voorbeelden van gespecialiseerde software zijn: tender software, 

contractmanagement software, analyse software etc. 
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Conclusie 

Onderstaande afbeelding geeft de ‘source to pay’ cyclus aan zoals Het NIC deze hanteert, aangevuld 

met de plaatsen waar verbeterpotentieel te behalen valt.  De rode smileys geven aan dat er 

gemiddeld gezien nog weinig aandacht is op het procesonderdeel en veel verbeterpotentieel te 

behalen valt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleen door nauwe samenwerking tussen Inkoop, Finance (Accounts Payable), Leveranciers, de 

Business en IT providers is het mogelijk processen succesvol verder te verbeteren. Alle 

processtappen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, alhoewel de impact van deze verbanden 

nog niet altijd inzichtelijk te maken zijn of onderkend worden. De businessvraag blijft altijd centraal 

en bovenaan staan, want daar doen we het immers voor.  

Laten we samen onze verantwoordelijkheid nemen in de keten van ‘source to pay’: 

 “Focus op het integrale source to pay verlaagt directe en indirecte kosten” 

 “Focus op slechts een gedeelte uit het proces resulteert in onnodige kosten” 
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Evolutie Het NIC 

In de opstap naar haar 100-jarig bestaan in 2021, heeft Het NIC, met ruim 200 professionals in 

loondienst, zich sinds 2001 sterk ontwikkeld van een specialist op gebied van inkoop, naar een 

innovatieve marktleider met diverse divisies op specifieke deelgebieden van Inkoop, Finance en 

Analytics.  De diverse diensten die Het NIC haar klanten te bieden heeft zijn allen verbonden aan de 

‘source to pay’ cyclus. Door jarenlange ervaring en middels samenwerking met een uitgebreide 

klantenkring bij de overheid en grote private ondernemingen, is een duidelijk beeld ontstaan van de 

impact die onder andere inkoopprofessionals hebben op de geschetste maatschappelijke 

ontwikkeling. Een bescheiden, maar zeker niet onbelangrijke bijdrage ter voorkoming van onnodige 

verspilling kan worden geleverd door zorgvuldige, rechtvaardige besteding van  middelen. 

 

Het NIC streeft ernaar om integraal naar haar 

vakgebied te kijken. De verschillende 

stakeholders hebben hun eigen belangen en 

ondanks digitalisering, agile organiseren, lean 

processen, competentieverbetering, 

ketenintegratie, innovatie initiatieven, nieuwe 

samenwerkingsverbanden  en andere 

initiatieven ter verbetering van de organisatie, 

is het effect vaak minimaal als de samenhang 

en het overzicht ontbreekt.  

 

Het NIC heeft zichzelf geleidelijk anders gepositioneerd, waarbij de uitdaging is aangegaan een 

bijdrage te leveren aan een optimalere inzet van de diverse specialisaties. Zo zijn NIC Finance 

Projecten en NIC Inkoopprojecten nauwer gaan samenwerken en is er geïnvesteerd in een eigen 

software ontwikkelingsafdeling voor data-analyse software. Tevens staat het kwantificeren van de 

maatschappelijke impact van projecten samen met klanten centraal. Hiermee bewaakt Het NIC 

overzicht en samenspel over de disciplines heen en bereidt zich voor op de toekomst na 2021, ‘de 

volgende 100 jaar’. Een strategische keuze hierin is het onderbrengen van de hoofdzetel van Het NIC 

te Eindhoven, waar alle disciplines onder één dak te vinden zijn.  
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Het NIC 

Het NIC ondersteunt klanten bij compliance aan wet- en regelgeving en cashflow- en winstverbetering door 

inkoop en betalingen rechtmatig en doelmatig te organiseren. De organisatie heeft zich ontwikkeld tot specialist 

en marktleider in ‘rechtvaardiging van uitgaven’ ofwel ‘spend justification'.   

Kerncompetenties zijn: inkoop, finance, business consultancy, data- en process mining en sociaal medische 

advisering.  

Meer dan 200 professionals van Het NIC staan klaar voor organisaties in zowel de publieke- als private sector. Met 

vestigingen in De Goorn, Amsterdam, Den Dolder, Den Haag, Eindhoven en Zwolle vindt u ons vrijwel altijd in de 

buurt.  

Bedrijven binnen Het NIC zijn: 

NIC Finance Projecten 

NIC Double Paid 

NIC Inkoop Projecten  

Best Deal 

NIC Academy 

NIC Analytics 

NIC Medische Projecten 

 

 
Wilt u meer informatie over NIC Inkoopprojecten of wilt u weten wat NIC 
Inkoopprojecten voor uw organisatie kan betekenen?  Mail naar info@hetnic.nl 
of neem contact met ons op via 088 – 456 34 56 

 

http://www.hetnic.nicgroep.nl/
http://inkoopprojecten.hetnic.nl/
http://financeprojecten.hetnic.nl/
http://www.doublepaid.nl/nl/home/
http://www.inkoopprojecten.hetnic.nl/
https://bestdeal.hetnic.nl/home
http://www.academy.hetnic.nl/home
https://analytics.hetnic.nl/
https://www.argonaut.nl/home
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